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1 INTRODUÇÃO 

 
 O estudante universitário é considerado um grupo suscetível ao 
acometimento de transtornos depressivos¹, e em alguns estudos realizados no meio 
científico, os alunos do curso de medicina foram considerados ainda mais 
predispostos que os estudantes dos demais cursos². 
 A detecção precoce de sintomas aumenta as chances de modificação do 
curso da doença e evita a cronificação do transtorno, sendo essencial à elaboração 
de projetos que visem a prevenção e o tratamento do grupo afetado2. 
 Objetivos: compilar os fatores desencadeadores de doenças depressivas 
entre estudantes da área médica e a sintomatologia observada nos afetados, 
descritos pela comunidade acadêmica. Com esse estudo visamos conscientizar as 
instituições de ensino médico quanto à relevância da identificação do problema e 
quanto à importância do incentivo à pesquisa do tema, bem como criação de 
programas de prevenção e combate a essa enfermidade. 

   
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 É estimado que 17% dos adultos sofrem com depressão em algum período da 
vida³. No Brasil, os transtornos mentais são considerados a principal causa de 
incapacitação, sendo que 18,8% dos brasileiros referem diagnóstico de depressão, o 
que demonstra a importância dessa comorbidade como problema de saúde pública, 
sendo responsável por queda significativa de qualidade de vida da população e 
sobrecarga do sistema público de saúde². Somado a isso, alguns estudos indicam 
um alto risco de suicídio ligado a depressão entre estudantes universitários, 
principalmente de medicina, representando a segunda causa de morte entre esse 
grupo, sendo a primeira por acidentes³. Esse contexto torna evidente a relevância do 
correto diagnóstico e manejo do paciente depressivo no desfecho da doença. 
  

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema nas revistas acadêmicas 
científicas disponíveis on-line e impressas, reunindo e comparando os diferentes 
dados encontrados nas fontes de consulta e listando os principais fatores que 
predispõe o estudante de medicina a desenvolver o transtorno, assim como os sinais 
e sintomas característicos que puderam ser observados nos estudantes afetados. 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
Os principais fatores predisponentes de transtornos depressivos nos 

estudantes de medicina encontrados na bibliografia consultada foram: o desafio de 
deixar o lar e a cidade original; o medo de adquirir doenças; o desafio de lidar com a 
morte; os sentimentos de incompetência; a quantidade de informação recebida em 
aula; a longa carga horária exigida; a responsabilidade pela vida humana; 
insatisfação com o curso; a performance acadêmica insatisfatória; a privação de 
hábitos sociais; a falta de exercícios físicos; o comportamento sexual de risco; o uso 
inadequado de substâncias³; o preparo para a prova de residência médica. Há 
relatos de que a falta de uma crença religiosa não exerce influência no 
desenvolvimento de transtornos depressivos nos alunos de medicina². 

Os principais sinais e sintomas identificados pelos autores consultados foram: 
alimentares - polifagia e anorexia; relacionados ao sono - hipersonia e insônia; 
físicos - fraqueza física e letargia; psicossociais - baixa autoestima, sentimentos de 
desespero ansiedade extrema, neuroticismo, estresse crônico, pessimismo, falta de 
satisfação, sensação de culpa, sensação de fracasso, sensação de punição; 
cognitivos - dificuldade de concentração e de tomar decisões³. 

O subdiagnóstico e o subtratamento da doença foram relacionados à 
relutância desses alunos em procurar ajuda profissional e admitir que precisam 
desse suporte, pela prática da automedicação, pela questão do estigma4 e pela falta 
de identificação dos sintomas¹. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após a análise bibliográfica do tema, torna-se evidente a importância da 

elaboração de políticas psicossociais, que atentem para o bem-estar psicológico dos 
estudantes do curso de medicina, do apoio institucional e da ampliação de acesso 
aos programas existentes que efetivamente consigam prevenir e identificar 
precocemente o problema, bem como oferecer suporte e tratamento a esses 
estudantes. 
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