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RESUMO  

 

A ansiedade é uma emoção natural dos seres humanos, um sentimento universal e adaptativo 

que ocorre frente a um estado de tensão e sensação de perigo. Vários sintomas estão associados 

à ansiedade, como: batimento cardíaco acelerado, irritabilidade em demasia, alteração do sono, 

problemas estomacais e falta de concentração. A ansiedade-traço refere-se a uma característica 

individual do traço de personalidade, já a ansiedade-estado é uma resposta emocional 

passageira frente a determinadas situações. A ansiedade e seus transtornos afetam 

consideravelmente a vida de muitos indivíduos em todo mundo, principalmente dos estudantes 

universitários, sendo um período de vulnerabilidade por conta das várias transformações 

neurológicas, fisiológicas, maturacionais e psicológicas. As Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs), como a Homeopatia e a Meditação têm demonstrado ser eficazes 

como medidas complementares ao tratamento da ansiedade, podendo auxiliar a melhorar a 

qualidade de vida desse grupo de indivíduos. Este estudo teve como objetivo avaliar os 

benefícios da Homeopatia e da Meditação como como Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) no controle dos níveis traço e estado de ansiedade em estudantes da área da saúde. Foi 

realizado um estudo de caráter transversal, observacional, descritivo, analítico e de intervenção, 

sendo desenvolvidos com estudantes da área da saúde (n= 12) da Universidade de Santa Cruz 

do Sul - UNISC, maiores ou iguais à 18 anos, de ambos os sexos no período de março a junho 

de 2019. Foi enviado aos estudantes um questionário online elaborado no “Google 

Formulários” e avaliado os níveis de ansiedade através do Inventário de Ansiedade Traço-

Estado (IDATE) e sua respectiva escala de classificação de indicadores de ansiedade-estado 

(IDATE-E) e de ansiedade-traço (IDATE-T). A intervenção foi realizada com Homeopatia e 

Meditação, aos universitários que apresentaram escores alto de ansiedade traço e/ou estado, dos 

semestres iniciais (1° e 2°) e finais (9° e 10°), limitando para um total de 30 participantes nesta 

etapa. Participaram da pesquisa 214 estudantes, sendo desses 89,3% do sexo feminino. Desses 

alunos 59,8% estavam nos semestres intermediários, 26,6% nos semestres finais e 14% nos 

iniciais. Para 99,1% desses estudantes a ansiedade prejudica o desempenho acadêmico. Quanto 

aos escores de ansiedade-estado, 0,46% apresentaram escores baixos, 77,56 % médio e 21,96 

% altos; já para ansiedade-traço, 1,40 % baixo, 61,22% médio e 37,38 % alto. As variáveis 

qualidade do sono, consumo de bebida alcoólica, não ter hábitos de laser, considerar-se ansioso 

e uso de medicamentos apresentou significância (p < 0,05) para ansiedade -traço. Na etapa de 

intervenção, 27 estudantes participaram sendo que desses 70,37% obtiveram redução nos 

escores de ansiedade, 22,22% melhora parcial e 7,41% elevação dos escores de ansiedade. 

Conclui-se que os estudantes universitários apresentam ansiedade e isto pode afetar a sua vida 

interferindo no seu desempenho escolar, qualidade do sono, humor, relações interpessoais e 

qualidade de vida; e que Práticas Integrativas e Complementares como a homeopatia e a 

meditação demonstraram ser eficazes como medidas complementares ao tratamento da 

ansiedade. 

 

Palavras-chave: Ansiedade; Estudantes; Práticas Integrativas e Complementares; 

Homeopatia; Meditação. 
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ABSTRACT 

 

Anxiety is a natural emotion in human beings, a universal and adaptive feeling that occurs in a 

state of tension and a sense of danger. Several symptoms are associated with anxiety, such as: 

 fast heartbeat, excessive irritability, sleep disturbance, stomach problems and poor 

concentration.Trait anxiety refers to an individual characteristic of personality trait, while state 

anxiety is a transient emotional response to certain situations. Anxiety and its disorders 

considerably affect the lives of many individuals around the world, especially college students, 

being a period of vulnerability due to the various neurological, physiological, maturational and 

psychological transformations. Integrative and Complementary Practices (PICs) such as 

Homeopathy and Meditation have been shown to be effective as complementary measures to 

the treatment of anxiety and may help to improve the quality of life of this group of individuals.  

This study aimed to evaluate the benefits of Homeopathy and Meditation as Integrative and 

Complementary Practices (PICs) in controlling trait levels and anxiety state in health students. 

A cross-sectional, observational, descriptive, analytical and intervention study was carried out 

with health students (n = 12) from the University of Santa Cruz do Sul - UNISC, aged 18 or 

above, from both between march and june 2019. Students were sent an online questionnaire 

prepared on Google Forms and assessed anxiety levels through the State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) and its respective rating scale for anxiety indicators (STAI-E) and trait 

anxiety (STAI-T). The intervention was performed with Homeopathy and Meditation, to the 

university students who presented high scores of trait and/or state anxiety, from the beginning 

(1° and 2°) and final semester (9° and 10°), limiting to a total of 30 participants. in this step. A 

total of 214 students participated in the research, 89, 3% of them female. Of these students, 

59,8% were in the intermediate semester, 26,6% in the final semester and 14% in the initial 

semester. For 99,1% of these students, anxiety impairs academic performance. Regarding state 

anxiety scores, 0,46% had low scores, 77,56% medium and 21,96% high; for trait anxiety, 

1,40% low, 61,22% medium and 37,38% high. The variables sleep quality, alcohol 

consumption, lack of laser habits, being anxious and medication use were significant (p <0,05) 

for trait anxiety. In the intervention stage, 27 students participated, of which 70, 37% had a 

reduction in anxiety scores, 22,22% partial improvement and 7,41% increased anxiety scores. 

It is concluded that college students have anxiety and this can affect their life interfering with 

their school performance, sleep quality, mood, interpersonal relationships and quality of life; 

and Integrative and Complementary Practices such as homeopathy and meditation have been 

shown to be effective as complementary measures to the treatment of anxiety. 

 

Keywords: Anxyety; Students; Integrative and Complementary Practices; Homeopathy; 

Meditation. 
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“Saiba que são suas decisões, e não suas condições, 

 que determinam seu destino.” 

 

Anthony Robbins. 

 

 

 

 

 



5 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 6 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 8 

 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a rotina e o corre-corre do dia a dia provocam stress e ansiedade em demasia 

ocasionando vários transtornos na vida do ser humano. A ansiedade é uma emoção natural dos 

seres humanos, um sentimento universal e adaptativo, que ocorre frente a um estado de tensão 

e sensação de perigo. Diferentes sintomas estão associados à ansiedade, principalmente 

batimento cardíaco acelerado, irritabilidade, preocupação em demasia, alteração do sono, 

problemas estomacais e falta de concentração (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998; 

SILVEIRA, 2010; CORSH et al., 2013; SOARES; PESSOA, 2014; FORTNEY et al., 2016; 

RANG et al., 2016). 

A ansiedade-traço e ansiedade-estado são dois conceitos importantes frente ao estudo 

sobre a ansiedade e seus transtornos. A ansiedade-traço refere-se uma característica individual 

do traço da personalidade, que se reflete, de maneira mais estável, na variação da percepção do 

estímulo. A ansiedade-estado é definida como uma resposta emocional passageira, com reações 

de tensão, medo e preocupação em intensidades variáveis, ocasionados pelo aumento de 

atividade do sistema nervoso (FERREIRA et al., 2009; LEAL et al., 2017).  

Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de 

ansiedade, além de medo excessivo, sendo uma resposta iminente real ou percebida. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 264 milhões de pessoas em todo mundo vivem 

com transtorno de ansiedade. Esse total no ano de 2015 refletiu um aumento de 14,9% em 

comparação com o ano de 2005. No Brasil, 9,3% da população sofre de transtornos de ansiedade 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). 

As opções de tratamento para ansiedade e seus transtornos são psicológicos e 

medicamentosos, podendo ser utilizados em conjunto ou individualizados. As Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs), como a homeopatia e a meditação tem comprovado 

eficácia como tratamento complementar especialmente no cuidado paliativo, visando prestar a 

assistência de forma integral ao ser humano (CORSHS et al., 2013; CAIRES et al., 2014; 

BAHALL; LEGALL, 2017). 

A ansiedade e seus distúrbios afetam de forma considerável à vida de muitas pessoas, 

principalmente dos estudantes universitários, sendo um período de vulnerabilidade por conta 

das várias transformações neurológicas, fisiológicas, maturacionais e psicológicas que 

acometem especialmente os indivíduos mais jovens, podendo aumentar significativamente os 

níveis de ansiedade (FERREIRA et al., 2009; FARRER et al., 2016; TRAN et al., 2017). 
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Considerando que a ansiedade pode afetar a vida dos estudantes universitários 

interferindo no seu rendimento, qualidade do sono, humor, relações interpessoais e qualidade 

de vida; e que Práticas Integrativas e Complementares têm demonstrado ser eficazes como 

medidas complementares ao tratamento da ansiedade (BEITER et al., 2015; VASCONCELOS 

et al., 2015; TRAN et al., 2017), justifica-se a realização desta pesquisa que tem por objetivo 

avaliar os benefícios da Homeopatia e da Meditação no controle dos níveis traço e estado de 

ansiedade em estudantes da área da saúde. 
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