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RESUMO

O ingresso na universidade é marcado por mudanças significativas e muitos desafios para todos os sujeitos. Alguns desses desafios dizem respeito 
da adaptação e novos saberes, à responsabilização no processo de construção do conhecimento e as expectativas quanto à inserção no mercado 
de trabalho nos últimos anos da   graduação. Para uma parcela significativa de estudantes, as dificuldades financeiras podem também estar 
presentes ao longo do processo de formação. Este momento coincide ainda, para muitos, com a transição da adolescência para a vida adulta. Ou, 
em muitos casos, com a volta aos bancos escolares depois de anos longe deles, como é o caso de diversos estudantes da rede privada de ensino. 
Durante a formação na área da saúde o contato direto com outros seres humanos coloca os estudantes diante de suas próprias limitações, saúde 
ou doença, conflitos e frustrações. Ainda assim a vivência estudantil na universidade é uma questão pouco investigada e discutida, em especial, a 
vivência do aluno do curso de graduação em Psicologia. A pesquisa “SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES 
PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas e o processo de formação do aluno de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo 
acadêmicos diretamente relacionados com a subjetividade humana, afetam sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores (TMM), que 
são um conjunto de manifestações do mal-estar psíquico e de caráter inespecífico, com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem gerar 
limitações. Foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitava e foram realizados procedimentos técnicos de 
pesquisa bibliográfica e aplicação da Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-V (SCID-5), que é um guia de entrevista para a 
realização dos principais diagnósticos do DSM-V. Foram entrevistados 16 (dezesseis) estudantes do 1º (primeiro) período e 22 (vinte e dois) 
estudantes do 10º (décimo) período, turnos diurno e noturno. Em relação aos estudantes do 1º (primeiro) período, é notório a prevalência de 
muitos sintomas ansiosos, causados pela nova rotina na entrada do campo acadêmico. Muitos relataram a dificuldade em manejar o tempo entre 
a vida pessoal, trabalho e faculdade, gerando inseguranças sobre a capacidade de acompanhar as aulas e compreender os novos conteúdos que 
são apresentados. A partir do SCID-5, 7 (sete) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 12 (doze) apresentaram 
sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 (oito) 
apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada.  Além disso, intensas alterações do sono, apetite, 
irritabilidade constante e desatenção. Já os estudantes do 10º (décimo) período, os mesmos sintomas ansiosos são apresentados, mas sendo 
causados pela percepção do fim da faculdade, pelas incertezas a respeito do mercado de trabalho e da capacidade em manejar os conhecimentos 
adquiridos na prática profissional. A partir do SCID-5, 10 (dez) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 10 (dez) 
apresentaram sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 
(oito) apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada. As alterações do sono e do apetite se mostram 
presentes também, somadas com um intenso cansaço, estresse e angústia. Alguns apontaram uma culpa por não terem terminado a faculdade 
no tempo previsto, o que intensificava os sintomas anteriores e o traziam a sensação de inutilidade.   O tema é atual e verificou-se a necessidade 
de maiores pesquisas sobre o mesmo pois podem existir implicações profissionais a partir destes quadros.
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