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RESUMO

A entrada na universidade é marcada por mudanças e desafios para todos os sujeitos. Esses desafios dizem respeito à adaptação a novos saberes, 
a responsabilidade com o processo de construção do conhecimento, e as expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho no final da 
graduação.  Estudos sobre essa etapa de ingresso na universidade, atentam para a existência de uma vulnerabilidade vivida pelos universitários e 
como isso pode afetar sua saúde e sua prática profissional. Teóricos apontam que durante a formação na área de saúde o aluno experimenta o 
encontro de fragilidades entre o racional e o emocional.  Desta forma, a rotina dos estudantes é demarcada por ansiedade, medo, angústias, 
dúvida, raiva. Ainda assim, a vivência estudantil é pouco investigada, especialmente a vivência do aluno de psicologia. A pesquisa “Saúde Mental 
do estudante de psicologia” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas, o processo de formação, do estudante de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo acadêmicos 
diretamente relacionados com a subjetividade humana é afetado em sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores. Foi realizada uma 
pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Foram utilizados procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e aplicação 
de Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-5 (SCID-5) que é um guia de entrevista para a realização dos principais diagnósticos 
do DSM-5 (anteriormente diagnosticados no Eixo I). Foram entrevistados 16 alunos do 1º período e 22 alunos do 10º período, turno diurno e 
noturno, do curso de graduação em Psicologia regularmente matriculados e que aceitaram voluntariamente. Para a seleção dos participantes 
adotou-se o método da amostra probabilística. No resultado dos estudantes do primeiro período foram obtidos os seguintes dados: o 
preenchimento de critérios para quadros de depressão, transtorno de pânico e ansiedade generalizada, 50% dos entrevistados apresentaram 
pelo menos dois desses quadros diagnósticos. Podem-se notar nos relatos dos entrevistados, alterações de sono ou preocupação com a nova 
rotina da faculdade, dificuldade em conciliar a faculdade com o trabalho.  Destacam ainda que em períodos de provas ocorre uma intensificação 
dessas alterações no sono. Já no resultado dos estudantes do décimo período foi observado: apresentaram episódios de Transtorno de pânico ao 
longo da vida e transtorno de ansiedade generalizada, episódio de depressão maior atual, episódio de depressão anterior. A preocupação com o 
final da graduação e com o mercado de trabalho é recorrente nas falas dos estudantes. Os alunos também se mostram fadigados, pouco 
motivados e ansiosos quanto à carreira. Foram encontrados também transtornos relacionados ao uso bebidas alcoólicas e autoagressão. A partir 
desta pesquisa é possível perceber a relevância do tema. Psicólogos são profissionais de saúde mental, e ter um olhar para a saúde mental dos 
mesmos é de grande importância, pensando que seus transtornos podem atingir, diretamente, seu trabalho. Na universidade estão os futuros 
profissionais e estar atento a vulnerabilidade dessa etapa se refere a se preocupar com o futuro, com a atuação desses profissionais. Os dados 
foram apresentados à gestão do curso.
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