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O VILÃO DOS
ESTUDANTES
Como os distúrbios causados pelo stress podem
atrapalhar o desempenho dos vestibulandos
Adriana Cerchetti

O maior adversário do vestibu-
lando muitas vezes não é a
dificuldade das provas, a quan-

tidade de disciplinas para estudar ou
a elevada concorrência do curso. Pa-
ra boa parte dos estudantes, o grande
vilão é o stress, um conjunto de sen-
sações que pode atrapalhar o mais
bem preparado dos alunos. Insônia,
dores de estômago, mal-estar, dores de
cabeça, alterações de humor e peso são
as principais disfunções relatadas pelos
vestibulandos vítimas de stress. Estima-
se que até 40% dos estudantes sofram
com esse mal.

"Já tive crises de pânico, tremores,

insônia, problemas de pele e durante
as provas ficava desconcentrado e
irritado", afirma o estudante Gustavo
Melo, 24 anos, que há cinco disputa
uma vaga no concorrido curso de
medicina, em uma universidade pú-
blica. Ele ficava cerca de nove horas
debruçado sobre livros e apostilas e
se sentia frustrado quando passava
mal, antes ou durante os testes. Depois
de perceber que não adiantava estudar
demais e estar preparado intelectual-
mente se não conseguisse lidar com
as próprias emoções, o estudante
procurou ajuda e foi encaminhado a
um psiquiatra. "Difícil foi aceitar que

eu precisava de auxílio psicológico.
Hoje, recomendo aos colegas que
sofrem o mesmo", conta Gustavo, que
após um ano de medicação para con-
trolar a ansiedade se diz confiante e
seguro para enfrentar mais uma ma-
ratona de vestibulares.

De acordo com Maria José Feme-
nias Vieira, cirurgia do aparelho
digestivo e autora do livro Estresse,
é importante frisar que stress não é
doença. Esses distúrbios, em geral,
aparecem porque, de tão obcecados
por passar no vestibular, muitos
jovens se esquecem dos bons hábitos
de vida. "Para poder estudar mais,
deixam de praticar atividades físicas,
não comem fibras suficientes, tomam
muito café para ficar mais tempo
acordados, abusam de refrigerantes,
doces e bolachas. Tudo isso favore-
ce o desequilíbrio do organismo",
afirma ela.

Outros sintomas também são
acne e erupções na pele - o stress
altera a produção de hormônios, por
isso, é muito comum desregular o
ciclo menstrual das mulheres, em.



Especial Próxima geração

» períodos de muita tensão. Alte-
rações de apetite para mais ou para menos
são um sinal de que algo não vai bem. A
estudante Sabrina Porcelli, 20 anos,
sente na balança o peso de ter de
enfrentar o quarto vestibular para
medicina. Desde maio, já engordou
dez quilos, além de reclamar das
freqüentes dores de estômago, que
atrapalham os estudos. "Fico ansio-
sa e começo a comer muito. Há
quatro anos, desde que entrei no
cursinho, não tenho mais tempo
para praticar esportes também", la-
menta. Segundo o psiquiatra Celso
Lopes de Souza, o aluno deve se
preocupar se o peso aumentar ou
diminuir 10% no período de dois
meses. Há três anos, Souza auxilia
estudantes que sofrem com a cha-
mada Tensão Pré-Vestibular através
do Popa, Programa de Orientação
Psicológica do Anglo Vestibulares,
oferecido pelo cursinho onde traba-
lha. De acordo com o psiquiatra, o
atendimento aos alunos se intensi-
fica quando as provas se aproximam.

A procura por ajuda aumenta 60%
entre os meses de setembro e outu-
bro, época de inscrições para os
principais vestibulares do país. Para
o psiquiatra, o segredo para espantar
o stress é a ponderação, estudar
muito, mas não demais. "É preciso
equilibrar o tempo entre família,
trabalho e lazer", sugere.

Para os especialistas, além de man-
ter uma rotina de vida com hábitos
saudáveis, o comportamento durante
o exame é decisivo. "O aluno não
pode idealizar que não enfrentará
situações complicadas durante a pro-
va", diz o psiquiatra Souza. "É certo
que elas ocorrerão. Ter isso em men-
te não gera frustrações e traz alívio.
Portanto, não exija a perfeição de si
mesmo. Ela é inatingível. E não tenha
medo de ficar ansioso na prova, pois,
se o que gera a ansiedade é o medo,
ter medo de ficar ansioso só aumen-
tará a ansiedade",finaliza. 
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