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Resumo 

Objetivo: analisar o impacto psicológico do ensino remoto emergencial sobre a saúde 
mental dos estudantes de graduação, em razão da pandemia provocada pela COVID-19.  

Métodos: estudo transversal analítico com amostra de conveniência resultante da 
primeira fase da coorte online COVIDPsiq. Foram utilizados questionários previamente 
validados, o Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), para análise de sintomas de 
ansiedade, depressão e estresse, e o Posttraumatic Stress Disorder Checklist C (PTSD 
Checklist for DSM-5), para análise de sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
(TEPT), além de um questionário elaborado pelos pesquisadores. O critério de inclusão foi 
ser estudante de graduação. Foram realizados testes estatísticos não paramétricos 
(&#120630;=0,05).  

Resultados: foram identificados 1.353 estudantes de graduação. Desses, 938 (72,9%) 
relataram que tiveram uma piora da saúde mental, sendo que, do total, 305 (23,7%) 
relataram uma grande piora. Quando indagados se a instituição de ensino oferece suporte 
necessário para zelar pela saúde mental, 88 (8,6%) concordaram totalmente, à medida 
que 134 (13,1%) discordaram totalmente. Sobre angústia ou tristeza pela falta de estudar 
durante o distanciamento social, 515 (40,4%) referiram sentir muito e 276 (21,6%) 
responderam estar extremamente angustiados ou tristes. Utilizando as escalas DASS-21 e 
PTSD Checklist for DSM-5, observa-se que angústia ou tristeza pela falta de estudar estão 
relacionadas a maiores sintomas de ansiedade, depressão, estresse e TEPT (todos os 
p<0,001).  

Conclusões: a análise conclui que a saúde mental dos estudantes universitários foi 
significativamente comprometida pelo contexto pandêmico. A relação da falta de estudo 
com aumento de sintomas de estresse, depressão, ansiedade e TEPT demonstra que é 
crucial a elaboração de políticas de intervenção psicológica nessa parcela da população.  


