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RESUMO: A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, 

inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações 

corporais como tontura, secura de boca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, 

batimentos cardíacos acelerados, suores calafrios, tremores, formigamentos, cãibras, 

urgência para urinar, dentre outras. A ansiedade patológica ocorre quando essa emoção 

passa a ser disfuncional, ou seja, a trazer prejuízos sociofuncionais e/ou sofrimento 

importante para o indivíduo (BERNIK; CORREGIARI; STELLA et al., 2014). O estudo teve 

como objetivo analisar o perfil dos adolescentes-jovens em saúde mental identificando 

características sugestivas a ansiedade. De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um 

recorte do projeto de iniciação científica referente aos principais dilemas em saúde 

mental que envolve os adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da 

coleta no mês de setembro de 2018, por amostragem não probabilística do tipo 

intencional, inicialmente a amostra seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) 

estudantes do 2º e 4º módulo do Curso Técnico de Enfermagem, foi aplicado 

questionário semiestruturado e a Escala de EADS do tipo Likert (0-3) composto de 21 

itens onde 7 deste avalia a ansiedade. Os resultados parciais: Quanto à caracterização, 

faixa etária entre 17 e 29 anos, prevalecendo 18 anos (25,5%), predominância do sexo 

feminino 42 (76,4%). Em relação a Escala, os participantes responderam em sua maioria 

com a seguinte classificação - a mim algumas vezes: “Senti minha boca seca” com 

21(38,1%); “Preocupei-me com situações em que podia entrar em pânico e fazer figura 

de ridícula” 19 (34,5%); “Senti-me quase entrar em pânico” 16 (29,0%); “Senti 

alterações no meu coração sem fazer exercício físico” 15 (27,2%); os dois itens com 10 
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(18,1%) “Senti dificuldades de respirar”; “Senti-me assustado sem ter tido uma boa 

razão para isso”. Já o item “Senti tremores (por ex., nas mãos) – aplicou-se a mim muitas 

vezes com 10 (18,1%). Conclusão: Em andamento. 

Palavras-chave: Saúde mental; Adolescentes; Jovens; Ansiedade. 

 
INTRODUÇÃO  

 
A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, 

inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações 

corporais como tontura, secura de boca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, 

batimentos cardíacos acelerados, suores calafrios, tremores, formigamentos, cãibras, 

urgência para urinar, dentre outras. A ansiedade patológica ocorre quando essa emoção 

passa a ser disfuncional, ou seja, a trazer prejuízos sóciofuncionais e/ou sofrimento 

importante para o indivíduo (BERNIK; CORREGIARI; STELLA et al., 2014). Com o 

objetivo de analisar o perfil de adolescente/jovens em saúde mental identificando 

características sugestivas a ansiedade. Estudos nessa área são importantes para 

promoção a saúde mental e qualidade de vida dos estudantes, além de apontar 

diagnósticos precocemente. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A ansiedade é um fenômeno multifacetado, emocional e físico que se manifesta 

de forma diferente em todas as pessoas e é comumente expresso através de 

preocupação, medo ou estresse (STEINER et al., 2016). 

Estudos revelaram que a ansiedade tem aumentado consideravelmente na 

população humana, principalmente no grupo dos estudantes universitários, 

essencialmente devido às profundas transformações ocorridas a nível económico, social 

e cultural (ALMONDES; ARAÚJO, 2003). 

As perturbações de ansiedade manifestam-se por excesso de medo e ansiedade 

associadas a perturbações do comportamento. Podendo ser definido o medo como 

resposta emocional a uma ameaça, seja ela real ou percebida, por outro lado, a 

ansiedade é antecipar uma ameaça futura, existindo tensão muscular, estado de 

vigilância (em preparação para o perigo futuro) e comportamentos de esquiva ou 

apreensão. A diferença entre as perturbações de ansiedade e o medo ou ansiedade 
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adaptativa é o facto de estas serem excessivas e prolongarem-se além de períodos 

apropriados para o desenvolvimento (APA, 2014). 

 
METODOLOGIA 

 
De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um recorte do projeto de iniciação 

científica referente aos principais dilemas em saúde mental que envolve os 

adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da coleta no mês de 

setembro de 2018, por amostragem não probabilística do tipo intencional, inicialmente a 

amostra seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) estudantes do 2º e 4º módulo do 

Curso Técnico de Enfermagem, foi aplicado questionário semiestruturado e a Escala de 

EADS do tipo Likert (0-3) é composto de 21 itens onde 7 deste avalia a ansiedade. 

Torres (2017, p.1) A pesquisa quantitativa é aquela em que se coletam e 

analisam dados quantitativos sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz 

de identificar natureza profunda das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura 

dinâmica. Neste tipo de projeto, é interessante incluir os estudos de prática baseados em 

evidências, o que ajuda a comprovar a eficiência e a eficácia das intervenções seguras da 

Enfermagem. 

Para muitos destes estudos, é necessário utilizar as ferramentas da pesquisa 

quantitativa, tal como para a avaliação da qualidade do cuidado, da satisfação dos 

serviços, dos programas de saúde, entre outros. Daí a importância de conhecer essa área 

de pesquisa, complementá-la com a pesquisa qualitativa e alcançar estudos mistos 

centrados no cuidado com os seres humanos e seu entorno. 

A escala de Ansiedade, Depressão e Stresse (EADS) é a versão portuguesa do 

Depression Anxiety Stress Scale, de Lovibond e Lovibond (1995) adaptada por Pais 

Ribeiro, Honrado e Leal (2004). Tem por objetivo discriminar a totalidade dos sintomas 

de ansiedade, stress e depressão. Composto de 21 itens onde 7 deste avalia a depressão. 

A escala foi aplicada em sessões individuais, assegurando-se o seu preenchimento 

individual e garantindo a total confidencialidade e anonimato. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Quanto à caracterização, faixa etária entre 17 e 29 anos, prevalecendo 18 anos 

(25,5%), predominância do sexo feminino 42 (76,4%). Em relação a Escala, os 

participantes responderam em sua maioria com a seguinte classificação - a mim algumas 



 

Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, volume 1, número 1, 2018. 

vezes: “Senti minha boca seca” com 21(38,1%); “Preocupei-me com situações em que 

podia entrar em pânico e fazer figura de ridícula” 19 (34,5%); “Senti-me quase entrar 

em pânico” 16 (29,0%); “Senti alterações no meu coração sem fazer exercício físico” 15 

(27,2%); os dois itens com 10 (18,1%) “Senti dificuldades de respirar”; “Senti-me 

assustado sem ter tido uma boa razão para isso”. Já o item “Senti tremores (por ex., nas 

mãos) – aplicou-se a mim muitas vezes com 10 (18,1%). A Incapacidade de gestão 

emocional da ansiedade pode atingir níveis patológicos e levar estudantes com boa 

capacidade cognitiva a obterem resultados académicos abaixo do seu potencial de 

realização e isso desencadear problemas psicológicos. Por exemplo, um estudante com 

uma média alta de entrada no ensino superior, que desenvolveu expectativas elevadas 

sobre o ensino, perante os primeiros insucessos poderá não ser capaz de gerir a 

situação, e o facto de comprometer a autoestima e o autoconceito pode despoletar 

elevados níveis de ansiedade, que por sua vez comprometem ainda mais o sucesso 

académico (COSTA; MENDES; VIEIRA et al., 2018). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste universo jovem se considera relevante, afirmações que remetem a 

sintomatologia relacionada a ansiedade tais como: frequência cardíaca aumentada sem 

estímulo, dificuldade respiratória, medo e tremores.  
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