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“Será de grande ajuda estabelecer um pequeno período do dia para calmamente 
pensar na beleza da paz e nos benefícios da tranquilidade e para compreender 
que não é através da preocupação ou da inquietação que realizaremos mais. É 
através da calma e de pensamentos e ações tranquilos que nos tornaremos mais 
eficientes em tudo aquilo que empreendermos. Harmonizar nossa conduta nesta 
vida com os desejos de nossa Alma e permanecer naquele estado de tranquilidade 
em que os problemas e inquietações do mundo não consigam nos roubar a 
serenidade é, de fato, um grande feito e nos trará então a paz que ultrapassa a 
compreensão. Embora, à primeira vista, isso pareça estar além dos nossos 
sonhos, com paciência e perseverança realmente está ao alcance de todos nós.  
Ninguém nos pede para sermos santos, mártires ou pessoas de renome; à maioria 
de nós foram designadas tarefas menos proeminentes. Mas espera-se que todos 
nós compreendamos a alegria e a aventura da vida e que realizemos com 
satisfação aquela determinada parte do trabalho que nos foi destinada por nossa 
Divindade”. 

Dr. Edward Bach 



 
 

Albuquerque LMNF. Efeito das essências florais na redução do estresse em 
estudantes de enfermagem: ensaio clínico randomizado [dissertação]. São Paulo: 
Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2021. 

RESUMO 

Introdução: Dentre os estudantes acadêmicos da área da saúde, os da 

enfermagem são os que apresentam maiores manifestações psicológicas e 

fisiológicas de estresse. Em função da formação, durante o período acadêmico, 

algumas situações podem ser consideradas estressoras como aulas práticas, 

avaliações de aprendizado, diferenças entre teoria e a realidade da prática 

assistencial, situações de limites humanos (doenças/morte), horas intensivas de aula, 

entre outros. A terapia floral, por sua atuação sutil, pode auxiliar a trazer o equilíbrio 

emocional ajudando na redução dos sinais e sintomas psicoemocionais do estresse. 

É uma prática integrativa, não farmacológica e de fácil acesso. Objetivo: Analisar o 

efeito do buquê de essências florais composto pelas essências: Impatiens, Cerato, 

Elm, White Chestnut, Olive, Cherry Plum, Larch na redução de sinais e sintomas de 

estresse dos estudantes de enfermagem medidos pelo Teste de Baccaro, Escala de 

Estresse Percebido e Instrumento de Avaliação de Estresse de Estudantes de 

Enfermagem. Método: Ensaio clínico randomizado, triplo cego, com dois grupos: 

Floral (GF) que recebeu um buquê de essências florais composto por: Impatiens, 

Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry Plum, Larch e grupo Placebo (GP) que 

recebeu uma fórmula composta somente do veículo sem essência floral. Os grupos 

utilizaram a fórmula por 60 dias na dosagem de 4 gotas 4 vezes ao dia. A amostra foi 

composta por 101 estudantes de enfermagem de duas instituições públicas e duas 

privadas (49 GP e 52 GF)  com pontuação acima de 20 pontos pelo Teste de Baccaro. 

O desfecho primário foi avaliado pelas escalas: Teste de Baccaro, Escala de Estresse 

Percebido e Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem. O desfecho 

secundário foi avaliado pela percepção do uso da fórmula pelos estudantes ao final 

do estudo. As escalas de estresse foram aplicadas no início e no final da intervenção. 

A escala de COPE Breve e o Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky 

foram utilizadas como variáveis moderadoras. A análise utilizou a estatísitca 

descritiva, comparação dos grupos pelo t-student, teste de Fisher, qui-quadrado e 

teste Wilcoxon-Mann-Whitney de acordo com o tipo de variável e tamanho de efeito 

pelo teste d-Cohen. Adotou-se nível de significância α=5%. Resultados: Não houve 



 
 

diferença significativa entre os GF e GP na redução do estresse medido pelo Teste 

de Baccaro e Escla de Estresse Percebido (p>0,05), ambos os grupos tiveram 

redução nas pontuações das escalas (p<0,001) com tamanho de efeito grande nos 

dois grupos. Na Avaliação de Estresse do Estudante de Enfermagem não houve 

redução significativa entre os grupos e para os dois grupos ao longo do tempo.  A 

analise de interação mostrou que houve interferência ao longo do estudo do ano do 

curso na Escala de Estresse Percebido e o fato de ser aluno USP na Avaliação de 

Estresse em Estudantes de Enfermagem, e nesta escala  também houve uma 

influência do ano de curso e pandemia. A análise da percepção sobre a utilização do 

efeito floral mostrou nos relatos do GF efeito terapêutico na mudança de padrões de 

comportamento, não observados no GP. Conclusão:  A intervenção com terapia floral 

não foi mais efetiva que o placebo na redução de sinais e sintomas de estresse O 

efeito da terapia floral se evidenciou nos relatos dos estudantes. A fórmula floral 

contribuiu para a melhora da qualiade do sono, autoconfiança e padrão de 

comportamento frente a determinadas situações. 

 

Palavras-chave: Bacharelado em Enfermagem. Estresse Emocional. 

Essências Florais. Terapias Complementares. 

  



 
 

Albuquerque LMNF. Effect of flower essences in the reduc- tion of nursing students 
stress: randomized clinical trial [dissertation]. São Paulo: School fo Nursing, University 
of São Paulo; 2021. 

ABSTRACT 

Introduction: Among healthcare college students, the nursing ones are those 

demonstrate the biggest psychological and physiological stress manifestations. On 

account of the daily academic life, some situations can be considered stressors such 

as practical classes, learning assessments, differences between theory and reality of 

care practice, human boundary situations (disease/death), intensive class hours, 

amongst others. The floral therapy, for its subtle action, can help bring the emotional 

balance by helping to reduce the psycho-emotional signs and symptoms of stress. It´s 

an integrative practice, no pharmacological and with easy access. Objective: To 

analyse the effect of a flower essence bouquet composed by the essences: Impatiens, 

Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry Plum, Larch in the reduction of nursing 

students signs and symptoms of stress measured by Baccaro´s Test, Perceived Stress 

Scale and Scale of Assessment of Stress Among Nursing Students. Method: 

Randomized clinical trial, triple blind, with two groups Floral (FG) that received a flower 

essence bouquet composed of: Impatiens, Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry 

Plum, Larch and Placebo group (PG) that received a formula composed only of the 

vehicle without flower essence. The groups used the formula for 60 days in the dosage 

of 4 drops 4 times a day. The sample was composed of 101 nursing students from two 

public and two private institutions (49 PG e 52 FG) with score above 20 points by the 

Baccaro´s Test. The primary outcome was rated by the scales: Baccaro´s Test, 

Perceived Stress Scale and Scale of Assessment of Stress Among Nursing Students. 

The secondary outcome was rated by the students perception of the formula use by 

the end of the study. The stress scales were applied in the beginning and at the end 

of the intervention.  The Brief COPE scale and the Antonovsky´s Sense of Coherence 

Scale were used as moderators variables. Descriptive analysis of the data was 

performed, comparing the groups by t-student test, Fisher test, chi-square and 

Wilcoxon-Mann-Whitney test according to variable type and size effect by d-Cohen 

test. The significance level α = 5% was adopted. Results: There was no significant 

difference between GF and GP in the stress reduction measured by Baccaro´s Test 

and Perceived Stress Scale (p>0,05), both groups had scale scores reductions 



 
 

(p<0,001) with large effect size in the two groups. In the Scale of Assessment of Stress 

Among Nursing Students there was no significant reduction between the groups and 

for the two groups in the long term. The interaction analysis showed that there was 

interference throughout the academic year study in the Perceived Stress Scale and 

the fact of being USP student in the Scale of Assessment of Stress Among Nursing 

Students, and this scale had also an influence in the academic year and pandemic. 

The perception analysis about the use of the floral effect showed in the FG reports 

therapeutic effects in the changing behavior patterns, not observed in the PG. 

Conclusion: The floral therapy intervention was not more effective than placebo in 

reducing signs and symptoms of stress. The effect of flower essence therapy was 

evident in the students' reports. The floral formula contributed to an improvement in 

sleep quality, self-confidence, and behavioral patterns when faced with certain 

situations. 

 

Keywords: Nursing baccalaureate. Emotional Stress. Flowers Essences. 

Complementaries Therapies. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Sou graduada na área de tecnologia e trabalhei por muitos anos com os 

computadores. Adoeci muitas vezes em função do trabalho, esgotamento,  

madrugadas implantando sistemas até o momento em que percebi o quanto tudo 

aquilo estava me fazendo sofrer. Fui intimada pela minha família a buscar uma nova 

profissão. Foi então que tomei a decisão de largar tudo e estudar assuntos dos quais 

sempre tive interesse. Estudei paisagismo, design de interiores até o dia em que uma 

grande amiga me deu um livro chamado “Coletânea de Escritos do Dr. Bach”. Esta 

leitura foi o ponto de virada da minha vida e me fez descobrir minha verdadeira missão: 

ajudar as pessoas a amenizarem seus sofrimentos emocionais e sentimentais através 

da terapia floral. 

A partir daí fiz a formação nos Florais de Bach e tive a oportunidade de realizar 

uma viagem de estudos na Inglaterra seguindo os passos do Dr. Bach, conhecendo 

onde trabalhou, a Universidade onde se formou em Medicina, sua casa, caminhando 

na natureza onde encontrou as plantas das quais fez os florais, enfim me preenchendo 

cada vez mais de ensinamentos e realização. 

Estudei vários outros sistemas florais como Califórnia, Florais de Saint 

Germain, Florais de Minas, Araretâma e fiz Especialização em Terapia Floral. 

Com o objetivo de ajudar as pessoas com os florais, ingressei como voluntária 

em uma Organização Não Governamental (ONG) para fazer atendimentos de Terapia 

Floral para crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, onde estou até hoje. 

Nessa jornada dos florais fui apresentada ao Grupo de Estudos das Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo (EEUSP). Nunca havia feito pesquisas, mas entendi que seria uma 

grande oportunidade de aprendizado e de ampliar a produção de conhecimento sobre 

a terapia floral . Realizei minha primeira pesquisa usando os florais na redução de 

medos e traumas de crianças em atendimento na ONG. Em seguida comecei a fazer 

atendimentos com florais para os estudantes e funcionários da EEUSP no projeto de 

cultura e extensão em práticas complementares da própria instituição, onde pude 

observar em todos os atendimentos sintomas de estresse, angústias, baixa 

valorização e cansaço mental. Como as essências florais contribuem no alívio 

emocional desses sintomas, me motivei a investigar o efeito da terapia floral sobre o 

estresse do estudante de enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO 
__________________________________________________________ 
 

“...Ajuntando novas pedras 
e construindo novos poemas. 

Recria tua vida sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça” 

(Cora Coralina)
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, o termo estresse (do inglês, “stress”) foi utilizado inicialmente 

na Física para traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando 

submetido a um esforço ou tensão (Viner, 1999). Em 1936, Hans Selye, médico 

endocrinologista húngaro, descreveu o termo estresse como resposta não específica 

do corpo frente a estímulos nocivos. Como estudante de medicina, Selye observou 

que pacientes que sofriam de diferentes doenças frequentemente mostravam sinais e 

sintomas idênticos. Eles só “pareciam doentes”. Esta observação foi o primeiro passo 

para o  reconhecimento do “stress”.  Independentemente de seu diagnóstico clínico, 

essas reações foram inicialmente definidas como “Síndrome de Adaptação Geral” 

(SAG), mais tarde reconhecidas como o esforço de adaptação do organismo para 

enfrentar situações ameaçadoras à vida e ao equilíbrio interno, as quais podem ser 

definidas como estressores (Rosch, 1999). 

A SAG foi inicialmente descrita em 1929 em seus experimentos em ratos 

submetidos a agentes nocivos. Mas, somente em 1950 utilizou pela primeira vez o 

termo estresse para descrever respostas fisiológicas adaptativas a ameaças físicas 

ou emocionais (Ribatti, 2019).  

A teoria de adaptação ao estresse é composta por três fases.  A fase de alarme 

está relacionada a ruptura do equilíbrio interno do organismo e as mobilizações iniciais 

do mesmo para enfrentar o agente estressor. Nesta fase, há a adaptação do 

organismo para fuga e luta diante dos fatores estressores e ativação do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA) que estimula a liberação dos hormônios 

catecolaminérgicos, adrenalia e noradrenalina pela medula de glândulas adrenais. Na 

fase de resistência, as manifestações agudas desaparecem, o estressor ainda está 

presente, porém é onde o indivíduo apresenta melhor desempenho físico e cognitivo 

e, com isso, tem grande condição de neutralizar o estressor.  As respostas fisiológicas 

e comportamentais são mediadas pelo cortisol liberado pelo cortex das glândulas 

adrenais, em resposta a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Na fase 

de exaustão, se o indivíduo não se adaptou ao estressor e este se prolonga, ocorre 

o desgaste do organismo, pois continua respondendo de forma crônica e as alterações 

fisiológicas e comportamentais levam a diversas repercussões negativas como 

sobrecarga energética e exaustão do sistema (Sousa, Silva, Galvão-Coelho, 2015). 
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Durante o período de 1930 a 1940, Selye explorou os estágios fisiólogicos da 

síndrome de adaptação onde conseguiu esclarecer o papel central das glândulas 

adrenais nas reações adaptativas. Concluiu desta maneira que a resposta adaptativa 

de cada pessoa ao estresse é determinada por diversos fatores genéticos, fisiológicos 

e do ambiente em si. Definiu como estressor um elemento tanto psicológico (medo, 

ansiedade, etc) quanto físico (frio, calor, dor, etc) ou ainda um elemento que tenha 

componentes psicológicos e físicos e que provoquem um desequilíbrio interno 

levando a uma doença (Rochette, Vergely, 2017). 

A resposta ao estresse envolve um mecanismo neuroendócrino com 

participação da hipófise e supra-renal e das ramificações nervosas nos órgãos do 

corpo (Selye, 2018), o que explica a presença de sinais e sintomas físicos em vigência 

do estresse crônico. Ressalta-se, no entanto, que o estresse auxilia o indivíduo no 

enfrentamento de desafios e nas situações que requerem cautela ou impetuosidade 

(Silva, Goulart, Guido, 2018), e deve ser visto como evento negativo nas condições 

clínicas de estresse crônico. 

O estresse está frequentemente presente na vida das pessoas e pode decorrer 

de situações simples do cotidiano ou complexas, como o caso de um problema familiar 

ou uma doença séria, que impelem o indivíduo a uma ação. Portanto, qualquer 

episódio que cause na pessoa confusão, ameaça ou excitação traz uma reação 

emocional.  Fisiologicamente, o organismo desencadeia a liberação de hormônios de 

modo a promover uma adaptação a essa situação externa, e esta resposta é 

conhecida como estresse (Baccaro, 1998, p.61).  

Posteriormente a Selye, novas abordagens a respeito do estresse foram 

desenvolvidas, tornando-se uma temática complexa por envolver uma pluralidade de 

estressores e de fatores intrinsecos ao indivíduo. 

Selye considerava que havia uma resposta não específica ao estímulo, porém 

propôs que os processos de coping (mecanismos de defesa) estavam 

constantemente moldando a resposta endócrina aos estressores e que essa resposta 

variava de acordo com os estímulos. Mason comprovou que determinantes 

psicológicos como imprevisibilidade, falta de controle, novidade podem modular a 

resposta ao estresse em diferentes pessoas (Mason, 1968).  

McEwen e Mendelson (1983) destacaram-se na abordagem voltada para a 

interrelação do estresse com repercussões físicas: o estressor era um evento que 

desafiava a homeostase causando a doença como consequência da falha do sistema 
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normal de adaptação. Propuseram que o estresse psicológico (como medo e 

ansiedade) envolvia ameaças percebidas pela homeostase e que provocavam 

reações psicossomáticas, como por exemplo, úlcera gástrica e imunosupressão (Rice, 

2000. p.34). 

Os traços de personalidade, por serem considerados importantes, foram 

incluídos na compreensão do estresse. O coping foi conceitualizado como um 

processo transacional entre a pessoa e o ambiente. Desta maneira, a resposta 

biológica e comportamental aos estressores psicológicos depende da avaliação 

cognitiva que o indivíduo realiza sobre o grau de ameaça do ambiente e dos recursos 

pessoais para enfrentá-la (Lazarus, Folkman, 1984). A partir desta avaliação, primary 

appraisal, são desencadeados os processos biológicos e comportamentais 

adaptativos envolvidos na reação de estresse. Em seguida o indivíduo reavalia as 

demandas do ambiente, secondary appraisal, e seus recursos de enfrentamento 

(coping) que estão divididos em duas categorias: coping focalizado no problema, que 

consiste em dirigir esforços para solucionar o problema e coping focalizado na 

emoção, que consiste em dirigir esforços para lidar com as emoções provocadas pelo 

evento estressor. (Coelho, 2016). 

Uma terceira geração de pesquisadores voltou-se ao estudo das convergências 

entre coping e personalidade (Antoniazzi, Dell’Aglio, Bandeira, 1998). Os traços de 

personalidade mais amplamente estudados, que se relacionam às estratégias de 

coping, são otimismo, rigidez, auto-estima e locus de controle (Carver, Sheier, 

Weintraub, 1989; Carver, Scheier, 1994; Compas et al,  1991; Lopez, Little, 1996; 

Parkes, 1984). 

Antonovsky em 1972, citado por Rice (2000. p.176), publicou a primeira de suas 

formulações na área de enfrentamento do estresse. Argumentou que era o momento 

de ir além da consideração de doenças individuais, para procurar fenômenos comuns 

que melhorassem a capacidade das pessoas de se adaptarem às ameaças em geral 

e em 1979 desenvolveu a Teoria Salutogênica a partir de estudos sobre  como e 

porque as pessoas permanecem saudáveis mesmo diante de situações desfavoráveis 

e estressantes. Colocou como hipótese que a saúde de uma pessoa dependia muito 

mais de si própria do que de fatores externos. Introduziu um conceito central do 

modelo de salutogênese, o senso de coerência que é composto por três categorias: 

compreensão, manejo e significado que refletem a a maneira como os indivíduos 

vêem a vida de maneira estruturada, manejável e com sentido emocional. Antonovsky 
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escreveu que um forte senso de coerência mobiliza habilidades nas pessoas a usarem 

recursos para evitar e gerenciar o estresse. No confronto inicial com o estímulo, a 

pessoa com forte senso de coerência provavelmente o definirá como não estressor. 

Mesmo que seja avaliado como um estressor, ela provavelmente o verá como tendo 

baixa relevância e sentirá menos tensão. O foco deve estar  na saúde e não na doença 

(Antonovski, 1987; Eriksson, Lindstrom, 2008). 

Assim, frente a uma situação estressora, o tipo de resposta de cada indivíduo 

depende, não somente da magnitude e freqüência do evento estressor, mas 

adicionalmente à característica de personalidade, fatores externos, genéticos, estilo 

de vida e a forma como o indivíduo percebe a realidade. (Lipp, 2003. p.18). A 

avaliação, o significado percebido pelo indivíduo aos estímulos estressores e aos 

recursos pessoais para lidar com eles, determinarão o quão prejudicial um estressor 

será (Adam, Epel, 2007). 

De acordo com Cohen e Williamson (1988), existem três formas de medir o 

estresse. A primeira é direcionada à presença de agentes estressores específicos; a 

segunda, aos sintomas físicos e psicológicos do estresse e a terceira, pretende 

mensurar a percepção de estresse individual de forma global, independente dos 

agentes estressores. 

O estresse é considerado como um fator predisponente, desencadeante ou 

coadjuvante de múltiplas doenças, que podem ser realmente sérias (Lopes, Murray, 

1998). As manifestações de estresse são frequentemente percebidas como sinais e 

sintomas de cefaleia, fadiga, alteração da qualidade do sono, lombalgia, falta de 

concentração, fraqueza, sensação de desgaste, lapso de memória, agressividade, 

ansiedade, isolamento social e irritabilidade (Monteiro, Freitas, Ribeiro, 2007).  

Existe uma idéia fundamental sobre o estresse que diz que quando se 

consegue superar as situações de estresse criadas, se cresce enquanto pessoa; caso 

contrário, se pode até ficar doente. Esta ideia reforça considerar que a necessidade 

de alguns níveis de estresse são positivos e até mesmo motivadores e ajudam a 

progredir. No entanto, não se pode ignorar que níveis muito elevados e constantes de 

estresses podem ser muito prejudiciais (Pacheco, 2008). 
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1.1. ESTRESSE EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

Algumas profissões pela sua própria natureza e essência, desencadeiam 

situações de estresse, como é o caso da enfermagem em que quase diariamente os 

profissionais convivem com a doença e com o sofrimento, com a vida e com a morte, 

com situações novas e imprevistas e com decisões complexas (Pacheco, 2008). Mas 

estudos mostram que o ambiente organizacional e as relações de trabalho também 

se constituem em estressores, como desgaste e sobrecarga no ambiente de trabalho, 

falta de recursos humanos e materiais, falta de comunicação, indefinição de papéis, 

restrição da autonomia profissional, relacionamento com chefia ou colegas de 

trabalho, turnos alternados de trabalho, entre outros (Llapa-Rodriguez et al, 2018).  

Pressões, mudanças físicas e emocionais, conflitos e traumas geradores de 

estresse são vivenciados em diversos cenários da vida, seja nos âmbitos pessoal, 

social ou profissional, e têm se evidenciado na trajetória acadêmica (Monteiro, Freitas, 

Ribeiro, 2007). 

Da mesma forma, durante a formação acadêmica, os estudantes de 

enfermagem apresentam manifestações psicológicas e fisiológicas de estresse em 

maior proporção quando comparados com estudantes de outras áreas da saúde, 

como observado em revisão integrativa de literatura (Benavente, Costa, 2011). 

Durante o período acadêmico dos estudantes de enfermagem, algumas 

situações podem ser consideradas estressoras em função da formação deste 

profissional. Entre elas destacam-se os contextos da prática, as diferenças entre o 

que aprendem na teoria e a realidade com que se defrontam, a submissão a 

processos de avaliação, horas intensivas de aula, até o fato de obter notas ruins e 

reprovação, entre outros (McCarthy et al., 2018).  

É possível perceber que a sobrecarga do conteúdo programático, o relatório e 

o estágio curricular, o lidar com os limites humanos (doenças/morte), sentimentos de 

incapacidade frente às atividades exigidas e a qualidade das relações interpessoais 

são considerados fatores de estresse em grande parte das pesquisas realizadas 

(Barlem et al., 2013).  

 Estudo realizado na Escola Superior de Viseu para identificar situações 

indutoras de estresse e burnout em estudantes de enfermagem nos ensinos clínicos 

revelou que em grande parte dos estudantes há estresse intenso, sobretudo nos que 

se encontram nos 3º e 4º anos. Verificou-se também que alguns dos estudantes  em 
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ensino clínico de Pediatria/Obstetrícia foram os que mais revelaram estresse intenso 

perante as situações vivenciadas, secundados pelos que estavam no ensino clínico 

de Médico-cirúrgica 4/Comunitária 3 (Martins et al.,2017).  

Outro estudo para avaliar o estresse em estudante de enfermagem em relação 

a vulnerabilidade sociodemográfica e acadêmica concluiu que as mulheres, os 

estudantes com companheiro e aqueles no último ano de estudo têm maiores chances 

de apresentar estresse. Destacou também a importância de as Instituições de Ensino 

Superior darem apoio para uma vida acadêmica mais saudável, pois durante a 

formação passam por transformações, crescimentos, fracassos, amadurecimento, 

dúvidas e vivenciam sentimentos que podem desencadear doenças (Cestari et al., 

2017). 

As situações de exposição em estágios, em que se parte de situações teóricas 

e hipotéticas para uma abordagem prática e real, são pontos altos de estresse. Os 

estudantes vivenciam o atendimento prático como veredicto sobre suas capacidades 

profissionais e experimentam grande temor de cometerem enganos, ficarem expostos 

frente aos pacientes, aos professores e, também, aos outros alunos (Martins, 2002; 

Borges, Carlotto,  2004). 

A preocupação com as novas situações, próprias do campo de estágio, gera 

no aluno sentimentos de sofrimento e dificuldade para enfrentá-la. Ao mesmo tempo, 

em que se referem à sobrecarga do conteúdo programático oferecido, sentem-se sem 

preparo para o desempenho das atividades que poderão surgir durante o período de 

estágio curricular. Apesar dos alunos não apontarem as situações de dificuldades, 

percebe-se que o despreparo citado está mais presente na esfera emocional do que 

na instrumental (Costa, 2007). 

Há uma escassez de artigos científicos referentes ao tratamento não 

farmacológico do estresse. Esse número é menor ainda quando se refere 

especificamente aos alunos de enfermagem (Benavente et al., 2014). A qualidade de 

vida dos estudantes, e de enfermagem em particular, deve ser uma preocupação 

daqueles que trabalham com a formação profissional desses indivíduos (Costa, 2007).  

A história de vida do indivíduo, bem como fatores inerentes a ele, exerce papel 

fundamental no modo como reagirá aos diferentes estressores do cotidiano, no caso 

dos estudantes, há também fatores associados à sua formação e experiências 

acadêmicas. Algumas práticas, como atividades físicas, esporte, meditação, 

mindfulness tem sido relatadas e investigadas como formas de aliviar o estresse.  
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Um estudo randomizado controlado com o objetivo de avaliar se a oferta de 

cursos de mindfulness para estudantes universitários melhoraria sua resiliência ao 

estresse foi aplicado em estudantes de graduação e pós graduação da Universidade 

de Cambridge. Os estudantes selecionados deveriam participar de pelo menos sete 

das oito aulas de mindfulness compostas por exercícios de meditação, exercícios 

interativos, períodos de reflexão e questionamentos, e foram encorajados a pratica-

los em casa também. O estresse psicológico foi medido através da escala Clinical 

Outcomes in Rotine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM) que contém 34 itens 

e é muito utilizada em estudantes do Reino Unido. O estudo conclui que com o curso 

de mindfulness a angústia dos estudantes reduziu-se imediamente logo após o 

término do curso. Ao ser comparado ao grupo controle, verificou-se que a prática do 

mindfulness melhorou o bem-estar durante e após o período de exames. (Galante et 

al., 2018). 

Pressupõe-se que outras práticas complementares em saúde possam 

contribuir na redução do estresse de estudantes. Assim, a proposta do presente 

estudo é utilizar a terapia floral, uma intervenção não farmacológica, como base na 

homeostase da energia sutil emocional do indivíduo com essências florais voltadas 

para a redução de sinais e sintomas psicoemocionais decorrentes do estresse. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 
__________________________________________________________ 
 

“Tudo parece impossível até que seja feito” 
(Nelson Mandela) 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Em 2006, por meio da Portaria no. 971 foi aprovada a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Nesta 

portaria foram aprovadas as práticas da Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, 

Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia 

(Brasil, 2006). Em 2018, através da Portaria nº 702, foram incluídas novas práticas na 

PNPIC: aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, 

geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica/antroposofia 

aplicada à saúde, ozonioterapia, termalismo social/crenoterapiaapresentadas e 

terapia de florais. Esta Portaria coloca que: 

 

As Medicinas Tradicionais e Complementares são compostas por 

abordagens de cuidado e recursos terapêuticos que se desenvolveram 

e possuem um importante papel na saúde global. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) incentiva e fortalece a inserção, 

reconhecimento e regulamentação destas práticas, produtos e de seus 

praticantes nos Sistemas Nacionais de Saúde [...] (Brasil, 2018). 

 

Muitos são os recursos que podem e devem ser utilizados na tentativa de 

minimizar o estresse e o sofrimento dos estudantes de enfermagem, e entre eles 

destaca-se a terapia floral.  

Às vezes a essência floral é tida errôneamente como um medicamento 

homeopático, pois ambos envolvem o equilíbrio da energia vital. No entanto, o 

princípio é distinto. Na homeopatia, utiliza-se a cura pela semelhança entre o conjunto 

de sintomas apresentados pelo indivíduo e as manifestações patogenéticas de uma 

determinada substância (Bell, 2019).  Na terapia floral, a semelhança se dá entre os 

sintomas psicoemocionais e o gestual da planta, ou seja, sua expressão na natureza 

(Barnard, 2012). A descrição das qualidades psicoemocionais dos florais foi descrita 

por Bach a partir de suas observações na natureza.  

Outra diferença pode ser observada no preparo de ambas as soluções. Na 

homeopatia, a substância é ultradiluída em água, e a cada passo de diluição a solução 

é dinamizada por sucussão (Manzalini, Galeazzi, 2019), e as preparações 

dinamizadas abaixo de CH12 possuem matéria. “A produção da essência floral é mais 
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alquímica e necessita da consciência e da interconexão com a natureza para transmitir 

as ‘in-formações’ quânticas” (Guerrini, Domene, 2020 p.150).  

A aplicação das essências florais em emoções e atitudes específicas foi 

desenvolvida por um médico inglês, o Dr. Edward Bach, na década de 1930. As 

essências florais atuam através dos vários campos de energia humanos (físico, 

etéreo, astral e espiritual), os quais por sua vez influenciam o bem-estar espiritual, 

mental, emocional e físico. Auxiliam a compreender as lições de toda enfermidade, 

enfrentar os desafios apresentados à nossa alma pela dor e sofrimento emocionais e 

físicos (Kaminski, Katz, 2008. p.3,24). Para Bach, a saúde se estabelece pela 

harmonia entre o físico e espiritual, que liberará o físico para começar seu processo 

natural de cura (Barnard, 2013).  

Apesar das controvérsias, o  mecanismo de ação das essências florais pode 

ser explicado pela teoria quântica, que postula que a energia eletromagnética não é 

transmitida de forma linear, mas em pacotes de energia (quantum). A evolução no 

conhecimento quântico  permitiu a  proposição de teorias/princípios/conceitos que 

contribuem para melhor compreender as essências florais (Guerrini, Domene, 2020; 

Silva, Vasconcelos, 2020): 

- dualidade onda-partícula do eletron; 

- princípio da incerteza: não é possível medir com precisão duas propriedades 

complementares, ou seja, onda e partícula simultâneamente; 

- teoria do caos: não é possível prever o que acontece em sistemas complexos 

depois de uma medição, pois são extremamente sensíveis a qualquer interferência 

externa e podem mudar de rumo diante da menor variação introduzida no sistema.  

- efeito borboleta: o sistema  está sempre supersensível a mínimas alterações 

e influências externas que podem gerar resultados inesperados; 

- teoria das estruturas dissipativas: o fluxo de energia e matéria por meio dos 

sistemas complexos promove o surgimento espontâneo de novas formas de ordem, 

ou seja, um aumento no fluxo de energia pode levar a uma instabilidade com uma 

probabilidade de gerar um estado novo e uma nova ordem se estabelece no sistema; 

- estado quântico: conjunto de propriedades que caracterizam a partícula, como 

posição, velocidade e interação com outras partículas; 

- coerência quântica: harmonia dinâmica entre estados quânticos de diferentes 

sistemas; 
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- emaranhamento quântico: superposição de objetos quânticos, em que a 

mudança de um deles afeta o outro qualquer que seja a distância entre eles, e sem 

que haja um sinal físico enviado; 

-objetos quânticos: ondas de possibilidades que podem estar em mais de um 

lugar ao mesmo tempo. Para converter essas possibilidades em realidade, ou seja, 

um colapso da onda quântica, é necessária uma escolha. Supõe-se que a consciência 

é responsável por essa escolha e seria o ‘observador’ que pode inserir uma nova 

informação na realidade e alterá-la;  

- consciência: propriedade fundamental da realidade, da mesma forma que o 

tempo e o espaço; 

- ‘in-formação’: informações transmitidas sem massa e energia, que supõem-

se provenham de emaranhamentos quânticos. 

- campo quântico: meio onde se propagam as ‘in-formações’ quânticas e onde 

ocorrem os fenômenos quânticos, como por exemplo, a interconexão de tudo e todos 

na vida, os chamados emaranhamentos. 

Os sistemas vivos são considerados complexos, não lineares, sem equilíbrio 

termodinâmicos (mudam de estado), auto-organizados a um nível holístico de acordo 

com os princípios da teoria quântica Ainda, estão continuamente trocando energia-

com ‘in-formação’ em múltiplos níveis de organização ao seu redor, afim de 

manterem-se em equilíbrio (Guerrini, Domene, 2020 p.127).  

Considerando as situações de estresse, o organismo vivencia situações de 

desordens internas que continuamente tentam retornar a coerência (auto-

organização) estabelecendo padrões que nem sempre são benéficos para a saúde 

física ou bem estar psicoemocional e espiritual. As essências florais contribuiriam para 

a transformação desses padrões na direção do propósito de vida do indivíduo. Mas, 

para que a terapia floral seja efetiva é preciso que o indivíduo esteja na região quântica 

para que ocorra o estado de coerência com a ‘in-formação’ da consciência da planta, 

ou plantas, que compõem a fórmula floral  (Guerrini, Domene, 2020 p.127).  

A Estrutura Trina da Realidade é um modelo proposto por Chalmers (1997) 

para explicar o todo e seus fenômenos de modo mais completo por meio de três 

pilares: consciência, energia e matéria. A Figura 1 ilustra a estrutura trina da realidade 

com a presença da ‘in-formação’ no sistema do universo. 
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Figura 1 - Estrutura Trina da Realidade 

Fonte: Guerrini, Domene, 2020. p.176 

 

A vida partiria de uma consciência maior e essa matriz criativa emitiria sua 

frequência energética em ondas de luz que se colapsam pela capacidade de 

observação e escolha da consciência para manifestação na matéria (Guerrini, 

Domene, 2020). Dado que a consciência é um processo quântico, é possível que 

funções cerebrais obedeçam ao processo quântico de superposição e 

emaranhamento (Vujanac et al, 2019). 

As essências florais têm seu preparo realizado por imersão das flores logo pela 

manhã em vasilha com água da nascente e exposta ao sol por cerca de 2 a 7h a 

depender da intensidade do sol (Barnard, 2013, p.91), para que a “informação 

quântica” da flor possa ser transferida para a água, cuja solução posteriormente será 

ultradiluída para sua utilização. Algumas essências são preparadas pelo método de 

ebulição e podem incluir ramos e folhas. 

A água da nascente é um meio capaz de armazenar em si uma informação 

impressa, guardando sua memória através da capacidade de emaranhamaneto 

quântico (Guerrini, Domene, 2020). A água pode ser vista como um equilíbrio entre 

seus dois componentes: o coerente e o incoerente. O componente coerente está 

emaranhado dentro do chamado ‘domínio da coerência’, onde todas as moléculas de 

água oscilam sincronizadamente  e, consequentemente, emitiem eletroradiação 

magnética. Os domínios da coerência estão cercados pelo meio incoerente de 

moléculas de água que oscilam aleatoriamente em seus estados quânticos. Padrões 

externos de sinais eletromagnéticos (‘in-formação’) podem ser armazenados, 
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traduzidos e transferidos pela estrutura da  água para alvos biológicos imitando o 

efeito da fonte primordial. Campos dinâmicos eletromagnéticos também são gerados 

endógenamente como biocorrelações físicas de atividades bioquímicas dentro das 

células, tecidos, órgãos e organismos (Foletti et al, 2017). 

Essas ‘in-formações’ carreadas pela fórmula floral favorecem a coerência 

quântica e a assimilação de virtudes pelo indivíduo que as utiliza. “Essa transmissão 

acontece através de uma frequência de energia ondulatória que carrega a ‘in-

formação’ em ação e ativa as membrans celulares provocando respostas bioquímicas 

específicas capazes de alterar a resposta biológica que coordena os 

neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios, modulando a forma de pensar, 

sentir e agir (Guerrini, Domene, 2020 p.178). 

Para direcionar a escolha das essências florais, Dr Bach considerava aspectos 

psicoemocionais como medo, depressão, dúvida, desesperança, irritabilidade, desejo 

de companhia ou desejo de ficar sozinho, indecisão, entre outros, como guias para 

reconhecer a maneira pela qual um indivíduo está sendo afetado por uma situação 

qualquer (Barnard, 2013. p.26). 

Várias sensações físicas podem ser sentidas em decorrência do estado 

emocional, como por exemplo, tontura ao ficar muito nervoso, tremor e palpitação 

numa situação de medo. Para alguns, a tensão e o esforço excessivo podem resultar 

em enxaqueca, para outros, em asma; para outros ainda, em problemas digestivos ou 

em perturbações da pele (Howard, 2009. p.50). 

Dr. Bach classificou as 38 essências florais em sete grupos: medo, incerteza, 

falta de interesse pelas circunstâncias atuais, solidão, pessoas demasiado suscetíveis 

a influências e opiniões, desânimo ou  desespero e preocupação excessiva com o 

bem-estar dos outros (Howard, 2009. p.18). 

Estudos em modelos animais tem sido exitosos em evidenciar o efeito das 

essências florais, como controle de glicemia, triglicérides e HDL-colesterol em estudo 

com ratos (Resende et al, 2014) e efeitos antidepressivos, hipnóticos e ansiolíticos em 

estudo com camundongos (Souza et al, 2006). 

Estudo placebo controlado e o uso da fórmula de emergência de Bach, a Five 

Flower Remedies®, se propôs a estudar o efeito sutil das essências florais sobre o 

estresse fisiopsicológico induzido pelo Pace Serial Arithmetic Test avaliando reflexos 

emocionais sobre a postura e nos chacras medidos pela eletromiografia de superfícies 

em pontos da região frontal, mastoidal, cervical e múltiplos pontos ao longo da coluna 
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vertebral. O grupo que recebeu a fórmula floral apresentou menor resposta ao 

estresse nos pontos avaliados sobre o chackra da garaganta (Cervical C4) e do 

coração (Torácica T6) com melhores resultados ao longo do tempo. Do ponto de vista 

metafísico, o chacra da garganta relaciona-se a força do eu sobre o controle e a 

vontade, enquanto o chacra do coração ao amor e ao apego (Cram, 2000). 

Estudos em humanos têm apresentado resultados positivos sobre a utilização 

da terapia floral no alívio de sinais e sintomas de estresse, embora a maioria apresente 

fragilidades metológicas ou na avaliação do desfecho. 

Um estudo duplo cego de caráter exploratório teve como objetivo avaliar a 

eficácia da terapia floral em 50 estudantes do ensino superior, com idade igual ou 

acima de 18 anos, submetidos ao estresse do período pré-avaliação do aprendizado. 

Para o grupo experimental foram escolhidas as essências: Clematis e Rescue 

Remedy® (fórmula emergencial composta por Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, 

Star of Bethlehem e Clematis) em brandy 30%; ministrada 4 gotas, 4 vezes ao dia. 

Para o grupo placebo foi administrado solução de brandy a 30% sem adição de 

essência floral. A intervenção durou um mês e 58% dos participantes do grupo 

experimental relataram efeitos positivos como: diminuição da ansiedade, maior 

tranquilidade, maior calma, maior concentração, menos nervosismo, bem-estar 

emocional e físico, menos cansaço, despreocupação e maior confiança na realização 

das avaliações de aprendizado (Caríssimo, Oliveira, 2012). No entanto, este estudo 

não utilizou um instrumento que pudesse medir os efeitos da terapia floral e os autores 

relataram falhas na adesão ao tratamento.  

Pesquisa realizada com a equipe de enfermagem da maternidade de um 

hospital do Sul de Santa Catarina para o controle do estresse ocupacional pela 

Terapia Floral, usou o Teste de Baccaro para detecção do nível de estresse. Os 

resultados do teste de Baccaro indicaram que 100% dos trabalhadores de 

enfermagem estavam com nível de estresse de moderado a intenso. A fórmula de 

essências florais foi composta por essências de Bach e do Bush Australiano: Rescue® 

(fórmula emergencial) para ansiedade,; Black Eyed Susan para a organização mental 

e estresse; White Chestnut para preocupação; Gentian para desânimo; Olive e 

Macrocarpa para exaustão físico-mental; Waratah para depressão e desânimo. Foi 

indicado aos participantes que tomassem sete gotas três vezes ao dia. Após a 

utilização da terapia floral, 20% dos participantes do grupo experimental passaram do 

nível de estresse intenso para estresse moderado. Desta forma, percebeu-se que a 
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terapia floral medida pelo teste de Baccaro apresentou resultados positivos na 

redução do estresse (Daniel et al., 2013). A amostra total foi de dez trabalhores, sendo 

nove técnicas de enfermagem e um enfermeiro. Apesar do efeito positivo do floral, o 

estudo apresentou fragilidades devido ao pequeno número amostral e não mencionou 

como os participantes foram recrutados e nem o tempo de tratamento.   

Pesquisa buscou identificar as contribuições da terapia floral no controle do 

estresse ocupacional, medido pelo Teste de Baccaro, de um grupo de catorze 

professores do curso de enfermagem de uma universidade do extremo sul de Santa 

Catarina. A fórmula foi ministrada com sete gotas três vezes ao dia e composta por 

essências florais de Bach, do Bush Australiano e da Califórnia: Gentian para 

desânimo; Larch para autoconfiança; Mimulus para medo conhecido; Mustard para  

tristeza, melancolia; Olive para exaustão física e mental; Scleranthus para indecisão; 

Walnut para proteção e individualidade; White  Chestnut para preocupação; Rescue 

Remedy® (fórmula da emergência); Black Eyed Susan para organização mental; 

Madia e Shasta Daisy para concentração. Após a utilização da terapia floral os 

professores que estavam no grupo intervenção e que apresentavam estresse intenso 

tiveram uma redução de 42,9% no nível de estresse. No grupo controle, os 

professores que apresentavam nível de estresse intenso migraram para nível de 

estresse moderado e do total de professores deste grupo 14,3% não apresentaram 

mais estresse (Botelho, Sorato, 2012). No entanto, esse estudo utilizou uma amostra 

muito pequena, e o percentual de estresse intenso no grupo intervenção foi muito 

maior que no grupo controle (71,4% versus 28,6%).   

A redução de estresse foi observada em professores da rede básica de ensino em 

Pernambuco (BR) que utilizaram florais de Bach. O ensaio clínico foi placebo-

controlado e randomizado e as fórmulas florais foram individualizadas com 

seguimento aproximado de 90 dias e três consultas, uma a cada 21 dias. Dos 43 

participantes randomizados, 27 concluíram o estudo. Houve redução de estresse pela 

escala de estresse percebido no grupo intervenção (p<0,05), mas não entre os 

grupos. Houve diferença significativa entre os grupos nos desfechos medidos pela 

Lista de Sintomas de Estresse na segunda avaliação, e na segunda e terceira 

avaliação medida por aspectos bioeletrográficos. Na primeira avaliação, ou momento 

inicial, os grupos eram homogêneos (Pinto et al, 2020). 

Na Faculdade de Ciências Médicas de Santiago de Cuba realizou-se uma 

intervenção terapêutica com Rescue® (fórmula emergencial) para 25 estudantes do 
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primeiro ano de medicina, dos quais 64% referiram nível elevado de estresse medido 

pelo Inventário Sisco Tridimensional. Observou-se redução significativa de estresse 

(p<0,05), mas o estudo apresenta fragilidades metodológicas, com poucas 

informações sobre o momento da intervenção, a posologia do floral e aduração do 

tratamento (Añael et al, 2014). 

Outra investigação realizada com os discentes do último ano de graduação de 

diversos cursos da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) para avaliar o 

nível de estresse antes, durante e após o uso da Terapia Floral, utilizou o Inventário 

de Sintomas de Stress (ISS) para detecção do nível de estresse. Os resultados do 

ISS mostraram que dos 30 participantes da pesquisa 80% apresentaram níveis de 

estresse em algumas das fases do ISS. A fórmula de essências florais foi ministrada 

4 gotas 4 vezes ao dia por dois meses e composta pelo floral Rescue Remedy® 

(fórmula emergencial) que faz com que a atitude mental fique mais tranquila e 

equilibrada. Após a utilização da terapia floral 63,3% dos alunos não apresentaram 

sinais e sintomas de estresse e 16,7% permaneceram estressados, estando quatro 

deles na fase de resistência e um na fase de exaustão (Oliveira, 2016). 

Os estudos que utilizaram a terapia floral para a redução dos níveis de estresse 

em estudantes de enfermagem, apesar de terem obtido resultados benéficos, ainda 

mostraram fragilidades metodológicas para um ensaio clínico, principalmente relativos 

ao tamanho amostral e ao cegamento. As fórmulas utilizadas continham o Rescue 

Remedy®, uma combinação floral para situações emergenciais que tem mostrado 

bons resultados em diferentes situações. Assim o presente estudo teve for finalidade 

realizar um ensaio clínico cegado e controlado, utilizando uma fórmula sem a 

incorporação do Rescue Remedy®, mas apenas essências voltadas para sinais e 

sintomas comuns no estresse. 
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3.HIPÓTESE 
__________________________________________________________ 
 

“Conheça todas as teorias, 
domine todas as técnicas,  

mas ao tocar uma alma humana,  
seja apenas outra alma humana” 

(Carl Gustav Jung)
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3. HIPÓTESE DO ESTUDO 

Hipótese de nulidade: A terapia floral não reduz os sinais e sintomas de 

estresse dos estudantes de enfermagem medidos pelo Teste de Baccaro, Escala de 

Estresse Percebido e Instrumento de Avaliação de Estresse de Estudantes de 

Enfermagem. 

Hipótese alternativa: A terapia floral reduz os sinais e sintomas de estresse dos 

estudantes de enfermagem medidos pelo Teste de Baccaro, Escala de Estresse 

Percebido e Instrumento de Avaliação de Estresse de Estudantes de Enfermagem. 
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4.OBJETIVOS 
__________________________________________________________ 
 

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha                                                                                    
da vida, removendo pedras e plantando flores.” 

(Cora Coralina)
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar o efeito do buquê de essências florais composto pelas essências: 

Impatiens (Impatiens glandulifera), Cerato (Ceratostigma willmottiana), Elm (Ulmus 

procera), White Chestnut (Aesculus hippocastanum), Olive (Olea europaea), Cherry 

Plum (Prunus cerasifera), Larch (Larix decidua) na redução de sinais e sintomas de 

estresse dos estudantes de enfermagem medidos pelo Teste de Baccaro, Escala de 

Estresse Percebido e Instrumento de Avaliação de Estresse de Estudantes de 

Enfermagem. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever o perfil biosociodemográfico dos estudantes de enfermagem 

que apresentam sinais e sintomas de estresse. 

 Comparar os efeitos da terapia floral e de placebo na redução de sinais 

e sintomas de estresse em estudantes de enfermagem. 

 Analisar a percepção dos estudantes de enfermagem sobre os efeitos 

da terapia floral e placebo na redução de sinais e sintomas de estresse. 
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5.MÉTODO 
__________________________________________________________ 
 

“O segredo é não correr atrás das borboletas... é                                                 
cuidar do jardim para que elas venham até você.” 

(Mario Quintana)
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5. MÉTODO 

5.1. ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto atendeu as especificações da Resolução 466 de 2012 que aprova as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Foi 

aprovado pela Comissão de Pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo com parecer nº 3.342.181 em 22 de 

maio de 2019 (CAAE 12786119.8.0000.5392). Os participantes preencheram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Não houve conflitos de interesse 

relacionados ao fornecedor das essências florais e à farmácia que manipulou as 

fórmulas. Os participantes do grupo placebo, que desejaram, ao final do estudo 

receberam dois frascos de florais.  

O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob 

número UTN U1111-1257-5715. 

5.2. TIPO DE ESTUDO 

Ensaio clínico randomizado, triplo cego, com abordagem quantitativa e 

qualitativa desenvolvido no período de Setembro/2019 a Fevereiro/2021. 

5.3. LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Centro dos Laboratórios de Enfermagem em Ensino, 

Habilidades, Simulação e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo (CELAB). Devido à pandemia pelo COVID-19, em 2020 e 2021 a interação 

com os estudantes foi por comunicação eletrônica (e-mail e WhatsApp) e por telefone.  

  

5.4. POPULAÇÃO 

A população foi constituída por estudantes de graduação em enfermagem de 

duas escolas públicas e duas privadas, independente do semestre do curso.  

Foram incluídos os estudantes que obtiveram pontuação acima de 20 pontos 

no Teste de Baccaro, que caracteriza nível intenso de estresse. 

Foram excluídos os estudantes que utilizavam fitoterápicos ou planta medicinal, 

anti-depressivos, ansiolíticos ou alguma prática complementar.  
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A perda de participantes ocorreu de duas formas: por abandono quando não 

responderam mais a qualquer contato telefônico, e-mail ou mensagem de celular e 

por desistência quando manifestaram não querer mais participar da pesquisa.  

 

5.4.1. Amostra 

A amostra não pode ser calculada tomando por referência estudos prévios.  

Embora houvesse um estudo com terapia floral em docentes que utilizou a escala de 

sinais e sintomas de estresse de Baccaro, a amostra foi pequena (n=14) sem controle 

e a análise da escala foi feita de modo ordinal com informações que não permitiram 

sua utilização para um cálculo amostral.  

Portanto, na ausência de ensaios clínicos com terapia floral para a redução de 

estresse em estudantes de enfermagem na ocasião do início do estudo, utilizou-se 

como referência para o cálculo amostral estudo de intervenção com massagem e reiki  

para alívio de sinais e sintomas de estresse em militares aéreos voluntários, medido 

pelo LSS (Kurebayashi et al., 2016). O tamanho de efeito (f de Chen) observado nesse 

estudo foi de f=0,396 e para que isso fosse significativo para um poder de teste e nível 

de confiança de 95%, seriam necessários 102 indivíduos divididos em 51 no grupo 

floral (GF) e 51 no grupo placebo (GP).  

Para a distribuição dos participantes nos dois grupos de estudo foi utilizada a 

randomização simples com os números gerados no programa Research Randomizer. 

A randomização foi realizada pela própria pesquisadora e o sorteio para a designação 

dos grupos e alocação do primeiro participante do estudo para grupo 1 ou 2 foi 

realizado pela farmacêutica que preparava as fórmulas. Pesquisadores, participantes 

e estatístico permaneceram cegados até a conclusão da análise de dados.  

 

5.4.2. Grupos de estudo 

O GP recebeu um vidro contendo água, brandy 30% (conservante) sem 

essência floral. 

 O GF recebeu um buquê de essências florais padrão que foi composto pelas 

essências florais: Impatiens, Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry Plum, Larch, 

água e brandy 30% (conservante).  
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5.5. INTERVENÇÃO 

Para a intervenção foram utilizadas essências florais, a partir de uma fórmula 

padrão estabelecida pelo pesquisador. A escolha das flores foi feita empiricamente, a 

partir de observações feitas durante os atendimentos de estudantes de enfermagem 

em terapia floral no Projeto de Cultura e Extensão Atendimento em Práticas 

Complementares da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

A indicação das essências florais para alívio do estresse selecionadas foram 

(Kaminski, 2008):  

IMPATIENS: Para quando a pessoa está impaciente e irritada demais com as 

atividades e com as outras pessoas. Está com a mente sempre ativa e acelerada, e 

consequentemente se esgota mais depressa do que os outros. Vive na excessiva 

obstinação e nos limites impostos à personalidade por ela mesma.  

CERATO: Para as pessoas que não sentem confiança em si mesmas e nas 

suas próprias decisões. Acreditam que nada é tão simples e que não serão capazes 

de vencer. Frequentemente se prejudicam, desprezando os próprios julgamentos.  

ELM: Essência floral que ajuda no momento em que as pessoas com 

capacidade e responsabilidade acima da média sentem-se, de repente, tão exaustas 

que já não se julgam à altura da tarefa proposta; sentem-se incapazes de enfrentar 

exigências extremas gerando uma fraqueza que causa uma flutuação temporária do 

amor-próprio. 

WHITE CHESTNUT: Para os momentos em que se vive uma grande tensão 

mental, ruminação de pensamentos; hiperatividade mental gerando dificuldade de 

concentração e insônia, pois os pensamentos despertam as pessoas e não as deixam 

mais dormir. 

OLIVE: Para os que estão passando por um período de exaustão que se segue 

a um longo período de tensão, onde tudo a ser feito exige um longo esforço. 

CHERRY PLUM: Para aqueles que se sentem desesperados estando na 

iminência de um colapso nervoso. Receiam fazer alguma coisa terrível contra a 

própria vontade, chegam a ter explosões súbitas e não controladas de raiva. 

LARCH: Para os que perderam a confiança em si mesmos e acreditam que não 

são mais capazes de triunfar. Deixam de tentar fazer algo para melhorar, sentem-se 

inúteis e impotentes. 
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Dose da intervenção. Os grupos utilizaram a respectiva solução floral ou 

placebo por 60 dias na dosagem de 4 gotas 4 vezes ao dia com sugestão ao acordar, 

no meio da manhã e da tarde e antes de dormir. Os frascos de solução foram 

fornecidos pelo pesquisador ao estudante, de acordo com a lista de randomização. 

As essências florais (solução estoque) foram doadas pela Healing Essências 

Florais®. Os frascos foram preparados pela Farmácia Néctar Homeopatia e Florais e  

enumerados de acordo com o grupo de estudo pela farmacêutica.  

Após o término da pesquisa foi oferecido aos estudantes que estiveram no GP 

dois frascos contendo o buquê de essências florais utilizado na pesquisa.  

 

5.6. DESFECHOS 

Desfecho primário: redução dos níveis de estresse medidos pelas escalas de 

sinais e sintomas do Teste de Baccaro (Baccaro, 1998. p.77-78), Escala de Estresse 

Percebido (Luft et al., 2007) e Instrumento de Avaliação de Estresse de Estudantes 

de Enfermagem (Costa, Polak, 2009). 

Desfechos secundários: percepção sobre o uso da intervenção. 

 

5.7. VARIÁVEIS DE ESTUDO E INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

5.7.1. Variáveis de desfecho primário 

Teste de Baccaro (Anexo 1). Este teste foi adaptado por Baccaro a partir do 

Stress Symptom Check-up desenvolvido por Don Isabell e Sally Nelson e não houve 

validação psicométrica do instrumento. O teste determina os níveis de estresse (sem 

estresse, estresse moderado e estresse intenso) a partir das respostas: não tenho tido 

problemas (0 ponto), ocasionalmente (1 ponto) e frequentemente (2 pontos), para uma 

lista de 29 itens. O diagnóstico é determinado a partir da somatória dos pontos e pode 

ser interpretado qualitativamente como: menos de 4 pontos - sem estresse, entre 4 e 

20 pontos - estresse moderado e mais de 20 pontos - estresse intenso (Baccaro, 1998. 

p.77-78). A escala varia de 0 a 58 pontos. 

 

Escala de Estresse Percebido (EEP) (Anexo 2). Foi criada por  Cohen et tal 

(1983) originalmente chamada de Perceived Stress Scale (PSS), para medir o grau 
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em que os indivíduos percebem as situações estressantes. Foi inicialmente 

apresentada com 14 itens (EEP-14), sendo também validada com dez (EEP-10) e 

quatro itens (EEP-4), esta utilizada em pesquisas por telefone. Os itens verificam o 

quanto imprevisível, incontrolável e sobrecarregada os respondentes avaliam suas 

vidas, componentes centrais na experiência de estresse. A EEP é uma escala geral, 

que pode ser usada em diversos grupos etários, desde adolescentes até idosos. Ela 

foi traduzida para a língua portuguesa do Brasil e testada por meio da consistência 

interna (coeficiente alfa de Cronbach), a validade de construto (análise fatorial 

exploratória com rotação ortogonal pelo método varimax) e, considerada ao final do 

estudo clara e confiável para mensurar o estresse por apresentar qualidades 

psicométricas adequadas (Luft et al., 2007). 

Os itens da EEP-14 possuem opções de resposta que variam de zero a quatro 

(0=nunca; 1=quase nunca; 2=às vezes; 3=quase sempre; 4=sempre). Os itens com 

conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) têm sua pontuação invertida, da seguinte 

maneira, 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 4=0. Após a inversão da pontuação desses itens, todos 

são somados para obter o escore de estresse que pode variar de zero a 56 (Luft et 

al., 2007). 

 

Instrumento de Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem 

(AEEE) (Anexo 3). Criado por Costa e Polak (2009) para avaliar o estresse de 

estudantes de Enfermagem nos diferentes contextos acadêmicos, a versão completa 

foi criada com 30 itens que devem ser respondidos considerando a intensidade de 

estresse que a situação provoca para o estudante. Os itens possuem opções de 

resposta por meio de escala tipo Likert de quatro pontos, variando de zero a três 

(0=não vivencio a situação; 1=não me sinto estressado com a situação; 2=me sinto 

pouco estressado com a situação; 3=me sinto muito estressado com a situação).  Os 

itens do instrumento, de acordo com a similaridade entre eles, foram agrupados em 

seis Domínios: Domínio 1 – Realização das Atividades Práticas (itens 4, 5, 7, 9, 12, 

21); Domínio 2 – Comunicação Profissional (itens 6, 8, 16, 20); Domínio 3 – 

Gerenciamento do Tempo (itens 3, 18, 23, 26, 30); Domínio 4 – Ambiente (itens 11, 

22, 24, 29); Domínio 5 – Formação Profissional (itens 1, 15, 17, 19, 25, 27) e Domínio 

6 – Atividade Teórica (itens 2, 10, 13, 14, 28). Para o cálculo do resultado deve-se 

fazer a somatória dos itens presentes em cada domínio. É considerado como 
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predominante o domínio com maior pontuação e com maior intensidade de estresse 

para o respondente.  

Costa et tal (2017) criou a versão reduzida do instrumento de avaliação de 

estresse em estudantes de enfermagem na realidade brasileira visando menor tempo 

para preenchimento, melhor adesão dos candidatos, menor risco de preenchimento 

impulsionado por cansaço. A versão reduzida  é composta por 19 itens distribuídos 

em quatro Domínios: Domínio 1 – Realização das Atividades Práticas que inclui itens 

relacionados ao ambiente clínico, procedimentos e relação com os outros profissionais 

de saúde (itens 2, 3, 4, 5); Domínio 2 – Atividade Teórica inclui itens relacionados a 

avalições teóricas, trabalhos extraclasse e método avaliativo (itens 1, 7, 9, 10, 15, 17, 

19); Domínio 3 – Ambiente engloba itens relacionados ao acesso a universidade, 

estágio e transporte (itens 8, 14, 16, 18) e Domínio 4 – Formação Profissional engloba 

itens referentes a responsabilidade na formação profissional, no cuidado com o 

paciente, dificuldades de relacionamento na equipe de estágio (itens 6, 11, 12, 13). 

Para o cálculo do resultado somam-se os itens presentes em todos os domínios.  

 

5.7.2. Variável de desfecho secundário 

O desfecho secundário foi avaliado pela percepção dos estudantes sobre os 

efeitos da intervenção. 

Questionário sobre a percepção do uso da solução placebo ou floral. No 

terceiro encontro foi solicitado que os participantes respondessem a duas questões 

que foram utilizadas para a análise qualitativa da pesquisa. As perguntas foram: 

“Como você se sentiu com o uso desta fórmula?” e “Percebeu alguma mudança?”.   

 

5.7.3. Variáveis para caracterização da população  

A população de estudo foi descrita por meio de variáveis biosóciodemográficas. 

Questionário Biosóciodemográfico (Apêndice C) com perguntas 

relacionadas à obtenção das seguintes variáveis de estudo: 

 Sexo: variável dicotômica (feminino e masculino) 

 Idade em anos: variável contínua  

 Estado civil: variável nominal categorizada (solteiro, casado, separado) 

 Filhos: variável dicotômica (sim e não) 



30 
 

 Atividade ocupacional: variável dicotômica (sim e não) 

 Local onde reside: variável nominal, categorizada em município de São, 

outros municípios da metrópole de São Paulo, interior do estado de São 

Paulo, região do país (nordeste, outros estados da região sudeste, norte, 

sul, centro-oeste) 

 Com quem reside: variável nominal categorizada (com a família, pensão, 

república, sozinho, alojamento escolar) 

 Prática de esportes: variável nominal, dicotômica (sim e não) 

 Modalidade esportiva: variável nominal, classificada em individual e 

coletiva. 

 Frequência da atividade esportiva: variável discreta, número de vezes 

que realiza o exercício por semana. 

 Atividade de lazer: variável nominal, dicotômica (sim, não), entendendo-

se lazer como um conjunto mais ou menos estruturado de atividades 

com respeito às necessidades do corpo e do espírito: lazeres físicos, 

práticos, intelectuais, artísticos e sociais (Nunes, Hutz, 2014). Neste 

estudo não se considerou “dormir” um atividade de lazer.  

 Tipo de atividade de lazer: variável nominal, categorizada em: artísitca, 

intelectual, social, física, turísitca, nenhuma/dormir. 

 Problema de saúde: variável nominal, dicotômica  (sim e não) 

 Tipo de problema de saúde: variável nominal, catgorizada em  

 Faz algum tratamento de saúde: variável nominal, categorizada pelo 

problema mencionado e quando possível agrupada por sistemas. 

 Como chega à escola: variável nominal categorizada em a pé, ônibus, 

metrô, trem, bicicleta/patinete  

 Financiamento da faculdade: variável nominal, categorizada em 

contínua e pública. 

 Aluno USP: variável dicotômica (sim e não) 

 Semestre do curso: variável ordinal  

 

5.7.4. Variáveis moderadoras  
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Dado que o grau de estresse vivenciado pelas pessoas pode variar conforme 

a resposta aos estressores, verificou-se se os grupos de estudo se comportavam da 

mesma maneira por meio das escalas de COPE Breve e Senso de Coerência. 

COPE Breve (Anexo 4). O COPE original foi criado por Carver et al. (1989) 

inicialmente com 60 itens distribuídos em 14 escalas com 4 itens por escala e que 

devem ser preenchidos de acordo com o modo como as pessoas lidam com os 

problemas da vida e como respondem diante de situações estressantes. A resposta é 

dada em uma escala Likert com quatro alternativas (de 1 a 4 – entre “nunca faço isto” 

até “faço sempre isto”) e os itens são somados em cada escala e quanto maior for a 

nota obtida, maior é o uso de determinada estratégia de coping.  Posteriormente, ele 

desenvolveu uma versão reduzida chamada de Brief COPE (COPE Breve), onde 

eliminou duas escalas do COPE original, reduziu as escalas para dois itens cada e 

adicionou uma nova escala (Carver,1997). 

A validação para a língua portuguesa foi feita inicialmente através da adaptação 

transcultural Brasil-Portugal com uma população de estudantes de ensino superior 

dos dois países (Maroco et al, 2014). Um estudo do tipo transversal foi realizado na 

Universidade Federal de Goiás para a adaptação transcultural deste instrumento para 

a língua portuguesa/Brasil e avaliação das propriedades psicométricas da versão 

adaptada A confiabilidade pelo Chronbach para toda a escala foi de 0,84 e nas sub-

escalas a confiabilidade foi acima de 0,65, sendo a maioria superior a 0,75 (Brasileiro, 

2012). 

A versão reduzida é composta por 28 itens distribuídos em 14 escalas com 2 

itens cada:  

1) Coping ativo: iniciar uma ação ou fazer esforços para remover o estressor 

(itens 2 e 7); 

2) Planejamento: pensar sobre o modo de se confrontar com o estressor, 

planejar os esforços de coping ativo (itens 14 e 25);  

3) Suporte instrumental: procurar ajuda, informações ou conselhos sobre o que 

fazer (itens 10 e 23);  

4) Suporte emocional: conseguir simpatia ou suporte emocional de alguém 

(itens 5 e 15);  

5) Religiosidade: aumento de participação em atividades religiosas (itens 22 e 

27);  
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6) Reinterpretação positiva: fazer o melhor da situação, crescendo com base 

nela, ou vendo-a de um modo mais favorável (itens 12 e 17);  

7) Autoculpa: culpar e criticar a si mesmo pelo que aconteceu (itens 13 e 26);  

8) Aceitação: aceitar o fato que o evento estressante ocorreu, e é real (itens 20 

e 24);  

9) Desabafo: aumento da consciência do estresse emocional pessoal e a 

tendência concomitante para exprimir ou descarregar esses sentimentos (itens 9 e 

21);  

10) Negação: tentativa de rejeitar a realidade do acontecimento estressante 

(itens 3 e 8);  

11) Autodistração: desinvestimento mental do objetivo com que o estressor 

está interferindo (itens 1 e 19);  

12) Desinvestimento comportamental: desistir ou deixar de se esforçar da 

tentativa para alcançar o objetivo com o qual o estressor está interferindo (itens 6 e 

16);  

13) Uso de substâncias: utilizar álcool ou outras drogas, que podem até ser 

medicamentos, como um meio de se afastar do estressor (itens 4 e 11); e  

14) Humor: fazer piadas sobre o estressor (itens 18 e 28). 

Os itens são somados por escala e quanto maior o valor obtido, maior é o uso 

de determinada estratégia de coping. De acordo com Carver, as escalas podem ser 

usadas de uma maneira muito flexível e de acordo com a necessidade do pesquisador 

(Carver, 1997). 

 

Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky – QSCA (Anexo 5). O 

QSCA original foi criado por Antonovsky (1987) para medir o senso de coerência do 

indivíduo, ou seja, como ele permanece saudável mesmo diante de situações 

estressantes. A versão completa contém 29 questões divididas em três componentes:  

Compreensão: refere-se a extensão em que o indivíduo percebe os estímulos 

recebidos como cognitivos, sejam eles externos ou internos, é ordenado, 

consistentes, estruturado e claro. 

Manejo:  refere-se a extensão pela qual o indivíduo percebe que os recursos 

que precisa para enfrentar o estímulo estão disponíveis e que conseguirá superar. Os 

recursos podem estar dentro dele ou em outras pessoas e sabe que poderá contar 

com eles quando houver necessidade. A pessoa não se sente vítima da situação. 
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Significado: o indivíduo percebe que a vida faz sentido emocionalmente e que 

as demandas e mudanças são bem vindas ainda que não tenham sido fáceis. 

As respostas aos itens são obtidas através de uma escala de sete pontos do 

tipo Likert, com os valores extremos variando de um (extremo negativo) a sete 

(extremo positivo) e tendo os números 2, 3, 4, 5 e 6 como opções intermediárias de 

resposta. Esses números são inseridos nos extremos da escala de resposta e sob 

eles há duas frases âncoras para informar ao respondente como o item deve ser 

considerado na sua resposta. 

Antonovsky também propôs uma versão simplificada do questionário contendo 

13 itens. Nessa versão o componente compreensão tem cinco itens (2, 6, 8, 9 e 11), 

o componente manejo tem quatro itens (3, 5, 10 e 13) e o componente significado tem 

quatro itens (1, 4, 7 e 12). Nesta versão, dos 13 itens quatro tem seus valores 

revertidos (itens 1, 2, 3, e 10) e o intervalo possível varia de 13 a 91. Valores altos 

representam forte senso de coerência (Antonovsky, 1987). 

Este questionário foi traduzido para a língua portuguesa do Brasil onde 

manteve as equivalências conceitual, semântica e de medida conforme proposto na 

versão original,  em relação a validade de constructo, quando avaliada pela 

comparação da medida do QSCA entre grupos distintos, mostrou resultados que vão 

ao encontro dos pressupostos apresentados por Antonovsky e mostrou um valor 

adequado de alfa de Cronbach, indicando a confiabilidade do instrumento através da 

consistência interna de seus itens na amostra estudada (Dantas, 2007). 

 

5.8. COLETA DE DADOS 

5.8.1. Recrutamento 

A divulgação da pesquisa foi feita através da fixação de posters (Figura 2) em 

murais e na TV do saguão principal da Escola de Enfermagem, através dos 

representantes de classe, envio de e-mail de divulgação aos alunos pelo setor de 

comunicação da EEUSP e através de alguns professores. A divulgação pelo setor de 

comunicação da EEUSP foi feita mensalmente até novembro/2020.  

Os interessados entraram em contato por e-mail ou whatsapp. Em seguida era 

enviado um link para um formulário eletrônico para responderem ao questionário 

sociodemográfico, ao Teste de Baccaro (t0) e o Instrumento de Avaliação de Estresse 

em Estudantes de Enfermagem (t0). Foram considerados elegíveis os estudantes que 
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obtiveram pontuação de 20 pontos ou mais no Teste de Baccaro e que atenderam aos 

critérios de inclusão da pesquisa. A parte introdutória do formulário eletrônico continha 

informações sobre o projeto e o não envio do formulário foi interpretado como “não 

interesse” em participar do projeto.  

 

 

Figura 2: Poster fixado nos murais da Escola de Enfermagem para divulgação e 
recrutamento dos interessados em participar da pesquisa. São Paulo, set/2019-
fev/2020. 

 

5.8.2. Mascaramento 

Participantes, pesquisador e estatístico tiveram acesso às informações sobre a 

designação dos grupos de intervenção ao término do estudo. A identificação das 

fórmulas (placebo e floral) como 1 e 2, foi realizada na farmácia de manipulação de 

acordo com a lista de randomização. 

 

5.8.3. Procedimentos de coleta de dados 

 

Após a identificação dos estudantes elegíveis foi feita a randomização para os 

grupos floral e placebo.  

Em decorrência da pandemia de COVID-19 em 2020 e a determinação do 

isolamento social, foi necessário modificar o procedimento de coleta ao longo do 

período. Assim descreveu-se o procedimento de acordo com cada status. 



35 
 

5.8.3.1. Antes da pandemia (set/2019 a dez/2019) 

 

Por e-mail ou whatsapp foi feito um agendamento para retirada do frasco da 

fórmula no CELAB e o envio de um link eletrônico para preenchimento da EEP (t0) e 

Cope Breve (t0). Se no encontro presencial o participante não tivesse preenchido as 

escalas, lhe era fornecido um IPad para preenchê-lo naquele instante. Neste encontro 

os participantes preencheram o TCLE, receberam o frasco da fórmula identificado por 

1 ou 2 e foram orientados a como tomar a solução. 

Após 30 dias de uso, por e-mail ou whatsapp, foi feito um agendamento para 

retirada de um novo frasco (com o mesmo conteúdo do frasco anterior) no CELAB e 

feito o envio de um link eletrônico para preenchimento da EEP (t1).   

Passados mais 30 dias (60 dias após o início do uso da fórmula), por e-mail ou 

whatsapp, foi feito o último agendamento presencial para o encerramento da pesquisa 

com o preenchimento de questionário com perguntas abertas, preenchimento do 

Teste de Baccaro (t1), EEP (t2), AEEE(t1) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Fluxo do procedimento de coleta de dados antes da pandemia. São Paulo, 
2019.   
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5.8.3.2. Durante a pandemia (jun/2020 a fev/2021) 

Durante a pandemia o procedimento foi semelhante com exceção dos 

encontros presenciais, que foram substituídos por comunicação eletrônica ou por 

telefone. O TCLE também foi preenchido por meio eletrônico (Apêndice B).  

O participante encaminhou ao pesquisador o endereço de residência, pois os 

frascos das fórmulas foram entregues no domicílio por motoboy ou Sedex, 

dependendo do local da residência do participante, para assegurar o isolamento social 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4: Resumo do procedimento de coleta de dados durante a pandemia. São 
Paulo, jun/2020-fev/2021. 

 

                                                      

5.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizada a estatística descritiva por meio de frequência absolutas e relativa, 

medidas de tendência central e de variabilidade para descrever as variáveis. Para 

analisar a homogeneidade dos grupos foi aplicado o teste de qui-quadrado ou exato 

de Fischer para as variáveis qualitativas, e teste t-student ou teste Wilcoxon-Mann-

Witney a depender da normalidade dos dados para as variáveis quantitativas e 

quando a dispersão das variáveis não foi semelhante aplicou-se o teste de Burnner 

Munzel. Para a análise da efetividade da intervenção e da influência de variáveis (ano 

de curso, aluno USP, pandemia e senso de coerência) no desfecho foi utilizado o 
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modelo de efeitos mistos da ANOVA. O tamanho do efeito foi avaliado pelo teste d-

Cohen. Os valores para interpretação dos tamanhos do efeito foram: insignificante (< 

0,19), pequeno (0,20 - 0,49), médio (0,50 - 0,79), grande (0,80 - 1,29) e muito grande 

(>1,30). Para a interpretação do percentual de mudança, os valores utilizados foram 

enorme redução (>75), muito grande redução (50 ≤ r < 75), grande redução (30 ≤ r < 

50), média redução (15 ≤ r <30), pequena redução (5 ≤ r < 15) e insignificante 

mudança (<5) (Cohen, 1988). Foi utilizado um nível de significância de 5% e a A 

análise foi realizada por um estatístico que utilizou o software R® 4.0.4. 

As perguntas abertas foram avaliadas por análise de conteúdo. A partir disto 

foram estabelecidas categorias de análise. As falas dos participantes na apresentação 

dos resultados, estes serão identificados por “P” (grupo placebo) ou “F” (grupo floral)  

seguido do número do participante. Para caracterizar a participação no estudo durante 

a pandemia foi incluido após o número a letra “p”. 
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6.RESULTADOS 
__________________________________________________________ 
 

“No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra” 

(Carlos Drummond de Andrade)
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6. RESULTADOS 

 

6.1. FLUXOGRAMA DOS PARTICIPANTES 

O total de voluntários inscritos para participar do estudo foi de 151 estudantes 

e 37 (24,5%) foram excluídos porque não atingiram a pontuação mínima de 20 pontos 

no Teste de Baccaro (n=29), utilizavam medicamento anti-depressivo/ansiolítico (n=6) 

e utilizavam outra prática complementar (n=2). Dos 114 estudantes elegíveis,  dois 

desistiram antes do primeiro encontro e os demais saíram do estudo ao longo do 

seguimento como mostra a Figura 5. 

Destaca-se que em virtude da pandemia do COVID-19, para 50,5% (51) 

estudantes, a coleta foi realizada durante a pandemia por via remota. A distribuição 

de estudantes por grupo de estudos foi semelhante (0,767). 
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Figura 5 - Fluxograma do ensaio clínico. São Paulo, 2021.  
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6.2. CARACTERIZAÇÃO BIOSOCIODEMOGRÁFICA  

A amostra foi constituída principalmente por estudantes do sexo feminino, no 

total 89,1%(n=90).  A idade média dos estudantes foi de 22,1 (±4,1) no GP e 22,3 

(±5,4) no GF e os grupos foram heterogêneos (p=0,569). 

Em ambos os grupos, 98% eram solteiros e apenas uma participante do GP 

tinha filhos. Referente a atividade ocupacional, a maioria não trabalhava (89,1%; 

n=90).Com relação ao tipo de financiamento das universidades cerca de 85% eram 

de escola pública, a maioria da USP. A distribuição por grupos de estudo, mostrou 

que eram homogêneos para estas variáveis (Tabela1). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos estudantes de enfermagem segundo variáveis 
biosóciodemográficas, grupo de estudo e valor de p. São Paulo, set/2019 a fev/2021. 

   Grupo Placebo Grupo Floral   

Variável Nível N % N % p valor 

Sexo 
Feminino 41 46,6 47 53,4 

0,314* 
Masculino 8 61,5 5 38,5 

Estado Civil 
Solteira(o) 48 48,5 51 51,5 

1,000** 
Casada(o) 1 50,0 1 50,0 

Filhos 
Sim 1 100,0 - - 

0,485** 
Não 48 48,0 52 52,0 

Tipo de Escola 
Pública 43 49,4 44 50,6 

0,648* 
Privada 6 42,9 8 57,1 

Aluno USP 
Sim 43 50,0 43 50,0 

0,475* 
Não 6 40,0 9 60,0 

Atividade 
Ocupacional 

Sim 4 8,2 7 13,5 
0,393* 

Não 45 91,8 45 86,5 
* teste qui-quadrado 
** teste Fisher 

 

Com relação ao local de residência, 61,4% eram naturais da cidade de São 

Paulo , 21,8% de outros municípios da região metropolitana de São Paulo, 7,9% do 

interior do Estado de São Paulo, e 4% eram de Estados da região Sudeste do Brasil 

(MG e RJ) e 4,9% eram de Estados do Nordeste do Brasil (BA e CE). Os grupos eram 

homogêneos (p=0,120) e a distribuição por grupos está apresentada na Figura 6. 
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   *MG e RJ 
   **BA e CE 
 

Figura 6 – Região de residência dos estudantes de enfermagem segundo grupo de 
estudo. São Paulo, set/2019-fev/2021. 

Com relação a moradia 88% (n=89) residem com a família, 10% (n=10) em 

república/alojamento escolar e  2% (n=2) sozinhos.  

Sobre praticar algum esporte, 40% (n=40) dos estudantes mencionaram fazer 

uso de alguma prática sendo que 60% (n=24) deles desenvolvem uma atividade 

esportiva e 40% (n=16) praticam dois tipos de atividade esportiva. Também não houve 

sem diferenças entre os grupos (p=0,126) e a distribuição por grupos está 

apresentada na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Frequência de alunos de enfermagem segundo número de atividades 
físicas praticadas e grupo de estudo. São Paulo, set/2019-fev/2021. 
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A modalidade esportiva individual é praticada por 30% dos estudantes e a 

coletiva por 10% deles, sem diferença entre os grupos (p=1,000). A Figura 8 mostra  

a frequência de modalidade de acordo com os grupos de estudo. A frequência 

semanal média de atividades físicas entre aqueles que responderam a esta pergunta 

(n=22) foi de 3,3 vezes no GP e 3,4 no GF (p=0,934). 

 

 

Figura 8 – Frequência de alunos de enfermagem segundo tipo de modalidade 
esportiva e grupo de estudo. São Paulo, set/2019-fev/2021. 

A maioria relatou realizar alguma atividade de lazer (89,1%; n=90) e houve  

homogeneidade nos grupos (Tabela 2). A atividade de lazer “dormir, respondida por 

alguns estudantes, foi incluída como sendo uma resposta negativa à questão, por não 

ser entendida como uma atividade de lazer. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos estudantes de enfermagem segundo realização de 
atividade de lazer por grupo de estudo e valor de p. São Paulo, set/2019 a fev/2021. 

  Grupo Placebo      Grupo Floral   

Atividade de lazer N % N % p valor* 

Sim 45 50,0 45 50,0 
0,393 

Não/dormir 4 36,4 7 63,6 
              *Teste qui-quadrado 

 

As atividades de lazer mencionadas foram categorizadas (Figura 9), sendo que 

na atividade artística a principal foi filme e na intelectual a leitura. Numericamente, 

houve maior referência de atividades turísticas e físicas no GF. 
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Figura 9 – Frequência de atividades de lazer segundo grupo de estudo. São  Paulo, 
set/2019-fev/2021. 

 

Dos estudantes 40,6% (n=41) referiram pelo menos um problema de saúde, 

com distribuição semelhante entre os grupos, 46,3% (n=19) no GP e 53,7% (n=22) no 

GF (0,718). A gastrite/refluxo gastroesofágico foi o problema de saúde mais relatado 

no GP (19,2%; n=5) e distúrbios atópicos no GF (35,7%; n=10) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos estudantes de enfermagem segundo os problemas de 
saúde por grupo de estudo. São Paulo, set/2019 a fev/2021. 
 
Problema de saúde Grupo Placebo Grupo Floral 

 N % N % 
Ansiedade 1 3,8 3 10,7 
Depressão /Distimia 3 11,5 2 7,1 
Gastrite/ Refluxo gastroesofágico 5 19,2 2 7,1 
Cefaléia/enxaqueca 2 7,7 3 10,7 
Distúrbios atópicos* 3 11,5 10 35,7 
Asma / Bronquite 3 11,5 1 3,6 
Hipertensão - - 2 7,1 
Distúrbios cardíacos - - 2 7,1 
Distúrbios de tireóide 3 11,5 - - 
Distúrbios ginecológicos 3 11,5 1 3,6 
Dor Lombar 2 7,7 - - 
Obesidade - - 1 4,0 
Pré-diabetes - - 1 3,6 
TDAH** 1 3,9 - - 
TOTAL 26 100,0 29 100,0 

*dermatite, rinite, conjuntivite, sinusite  
**Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
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Sobre realizar algum tratamento, este foi mencionado por 20,8% (n=21) dos 

estudantes e houve homogeneidade entre os grupos (p=0,926). Os principais 

tratamentos, exceto a utilização de anticoncepcionais e os não especificados, são 

compatíveis com os problemas de saúde relatados (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Distribuição dos tratamentos utilizados segundo por grupo de estudo. São 
Paulo, set/2019 a fev/2021. 
 
Tratamento de saúde Grupo Placebo Grupo Floral 

 N % N % 
Anticoncepcional 3 27,2 1 9,1 
Acompanhamento psicológico 1 9,1 2 18,2 
Hormônio tireóide 2 18,2 - - 
Antidepressivo 1 9,1 1 9,1 
Anti-hipertensivo - - 2 18,2 
Atidiabético - - 1 9,1 
Anti-histamínico 1 9,1 - - 
Suplemento vitamínico/ferro 1 9,1 1 9,1 
Não especificado 2 18,2 3 27,2 
TOTAL 11 100,0 11 100,0 

 

Quase todos os estudantes utilizam algum meio de transporte para ir até a 

universidade, exceto um estudante do GF que caminha para chegar na universidade. 

O número médio de meios de locomoção foi de 2,0 (±0,94) no GP e de 2,1 (±0,9) no 

GF (p=0,529). O A quantidade de meios de transportes apresentou a seguinte 

distribuição: 32% utilizam um único meio de transporte, 37% utilizam dois meios de 

transporte, 27% utilizam três, seguidos de 4% que utilizam quatro meios de transporte 

e apenas um estudante do GF utilizava cinco meios de transporte para chegar a 

universidade, pois morava no interior do Estado de São Paulo e viajava todos os dias 

(Figura 10).  
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Figura 10 – Frequência de estudantes de enfermagem segundo a quantidade de 
meios de transporte para chegar a faculdade e o grupo de estudo. São Paulo, 
set/2019-fev/2021. 

 

Participaram estudantes cursando do 1º. semestre até a licenciatura, porém 

houve prevalência de estudantes do 2º (18,4%,  n=9 GP e 21,1%, n=11 GF) e 6º. 

semestres para ambos os grupos (26,5%, n=13 GP e 32,7%, n=17 GF) (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Frequência de alunos de enfermagem segundo semestre de curso e grupo 
de estudo. São Paulo, set/2019-fev/2021. 

 

 
 



47 
 

6.3. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO AO 

NÍVEL DE ESTRESSE NO MOMENTO INICIAL DO ESTUDO (t0)  

6.3.1. Teste de Baccaro 

Os valores da pontuação do Teste de Baccaro foram utilizados como critério 

de elegibilidade e foram selecionados os estudantes com pontuação de estresse 

intenso (acima de 20 pontos). 

Pelo Teste de Baccaro, os grupos foram heterogêneos quanto aos sintomas de 

estresse, com valores médios de 29,2 e 27,3 para o GP e GF respectivamente (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente ao 
Teste de Baccaro de acordo com o grupo de estudo. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 
Escalas  Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo p valor* 

Teste de 
Baccaro 

GP 49 29,2 4,5 30,0 21 39 
0,040 

GF 52 27,3 5,0 26,5 20 39 

*teste Wilcoxon-Mann-Whitney 
 

Para complementar a análise do estresse intenso foram aplicados os 

questionários Escala de Estresse Percebido (EEP) para avaliar o grau em que o 

estudante percebe as situações estressantes e o Instrumento para Avaliação de 

Estresse em Estudantes de Enfermagem (AEEE) para caracterizar o grau de estresse 

do estudante de enfermagem dentro do contexto acadêmico.  

 

6.3.2. Escala de Estresse Percebido  

Os grupos apresentaram médias de 38,9 e 36,8 para GP e GF, 

respectivamente (Tabela 6), no entanto não eram homogêneos no início do teste, com 

uma média superior no GP, provavelmente decorrente do maior escore no valor 

mínimo obtido, também observado no Teste de Baccaro.  
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Tabela 6 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente a EEP 
no grupo Placebo e grupo Floral. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 
Escalas  Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo P valor* 

EEP 
GP 49 38,9 4,3 39,0 30 49 

0,039 
GF 52 36,8 5,4 36,5 23 51 

*teste t-student 
 

6.3.3. Instrumento de Avaliação de Estresse em Estudantes de 

Enfermagem 

Os grupos apresentaram médias de 37,0 e 35,9 para GP e GF, 

respectivamente (Tabela 7), com homogeneidade dos grupos (p=0,531). A diferença 

desta escala em relação às outras escalas de estresse utilizadas está no tipo de itens, 

pois na AEEE os itens relacionam-se às atividades de ensino. 

 

Tabela 7 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente a 
AEEE no grupo Placebo e grupo Floral. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 
Escalas  Grupo  N Média DP Mediana Mínimo Máximo p valor 

AEEE 
GP  49 37,0 11,3 40,0 19 55 

0,531* 
GF  52 35,9 10,3 39,0 17 52 

*teste Wilcoxon-Mann-Whitney 
 
 

6.3.4. COPE Breve 

Os instrumentos de COPE Breve e Questionário de Senso de Coerência de 

Antonovsky foram utilizados como variáveis moderadoras para verificar se as 

estratégias de enfrentamento ao estresse e a maneira como o estudante de 

enfermagem avalia as situações eram semelhantes entre os grupos.  

Os resultados do COPE Breve estão demonstrados de acordo com as 14 sub-

escalas e por grupo de estudo (Tabela 8). As médias de estratégias de coping foram 

semelhantes entre os grupos. As estratégias com maiores médias foram 

Planejamento, Autoculpa e Autodistração evidenciando que os estudantes planejam 

como confrontar a situação estressante, tentam focar em outras atividades para que 

não fiquem pensando na situação, no entanto apresentam uma autocrítica elevada.  
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Tabela 8 – Medidas descritivas e p valor referente ao COPE Breve nos grupos de 
estudo antes da intervenção (t0). São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 
Sub-escalas 
COPE Breve  

Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo 
P 

valor* 

Coping Ativo 
GP 49 5,6 1,4 6,0 3 8 

0,183 
GF 52 6,0 1,2 6,0 4 8 

Planejamento 
GP 49 6,3 1,3 6,0 3 8 

0,831 
GF 52 6,3 1,1 6,0 5 8 

Suporte 
instrumental 

GP 49 5,7 1,7 6,0 2 8 
0,772 

GF 52 5,8 1,6 6,0 2 8 

Suporte 
emocional 

GP 49 5,7 1,7 6,0 2 8 
0,268 

GF 52 6,1 1,6 6,0 2 8 

Religiosidade 
GP 49 4,3 1,9 4,0 2 8 

0,353 
GF 52 4,0 1,8 3,0 2 8 

Reinterpretação 
positive 

GP 49 5,7 1,6 6,0 2 8 
0,547 

GF 52 5,8 1,7 6,0 2 8 

Autoculpa 
GP 49 6,9 1,1 7,0 5 8 

0,585 
GF 52 6,7 1,4 7,0 3 8 

Aceitação 
GP 49 5,7 1,0 6,0 3 8 

0,443 
GF 52 5,5 1,5 6,0 2 8 

Desabafo 
GP 49 5,7 1,9 6,0 2 8 

0,552 
GF 52 5,5 1,4 5,0 3 8 

Negação 
GP 49 4,4 1,8 4,0 2 8 

0,617 
GF 52 4,2 1,8 4,0 2 8 

Autodistração 
GP 49 6,0 1,4 6,0 3 8 

0,519 
GF 52 6,2 1,1 6,0 4 8 

Desinvestimento 
comportamental 

GP 49 4,7 1,9 4,0 2 8 
0,137 

GF 52 4,2 1,9 4,0 2 8 

Uso de 
substâncias 

GP 49 3,9 2,1 3,0 2 8 
0,622 

GF 52 4,1 2,2 4,0 2 8 

Humor 
GP 49 4,8 1,7 5,0 2 8 

0,475 
GF 52 4,5 2,0 4,0 2 8 

*teste Wilcoxon-Mann-Whitney 
 
 

6.3.5. Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky 

Os resultados do Questionário de Senso de Coerência estão demonstrados de 

acordo com os três componentes do constructo e o grupo de estudo (Tabela 9). Os 

estudantes se comportaram de modo semelhante nos componentes, exceto no 

componente Compreensão e Significado, onde no GF a média foi um pouco superior 

à do GP, sinalizando que os estudantes tem uma compreensão e percepção do que 

está sendo confrontado e conseguem dar um significado a ele. 
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Tabela 9 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente ao 
Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky no grupo Placebo e grupo Floral, 
no momento t0. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
Senso de 
Coerência  

Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo p valor* 

Compreensão 
GP 49 13,8 4,6 13,0 7 27 

0,104 
GF 52 15,5 5,4 15,0 5 29 

Manejo 
GP 49 11,6 4,2 11,0 4 22 

0,386 
GF 52 12,3 3,6 12,0 4 21 

Significado 
GP 49 16,8 4,6 17,0 6 25 

0,040 
GF 52 18,5 3,9 19,0 8 28 

*teste t-student 

 

6.4. ANÁLISE DO DESFECHO DA INTERVENÇÃO  

O nível de estresse após a intervenção foi avaliado pelo Teste de Baccaro, EEP 

e AEEE. Nas tabelas abaixo t0 significa o momento antes do início do uso do floral, t1 

significa o momento após 30 dias de uso e t2 significa o momento após 60 dias de 

uso.   

 

6.4.1. Teste de Baccaro 

Embora os grupos apresentassem médias semelhantes no momento t0, os 

grupos eram heterogêneos (p=0,040) e no momento t2, GP e GF apresentaram médias 

semelhantes. Com a aplicação da intervenção houve semelhança também conforme 

mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente ao 
Teste de Baccaro no momento t0 e t2 nos grupos Placebo e Floral. São Paulo, 
set/2019–fev/2021. 

Escala 
 
Grupo 

Tempo N Média DP Mediana Variação IC95% 
p valor 
tempo 

p valor 
grupo:tempo 

Teste 
de 

Baccaro 

GP t0 49 29,1 4,7 30,0 21 - 39 [27,8; 30,4] 

0,001 0,319 
GP t2 49 19,1 7,99 20,0 4 - 40 [17,0; 21,4] 

GF t0 52 27,6 5,0 27 20 - 38 [26,3; 29,0] 

GF t2 52 19,5 8,6 21 4 - 35 [17,1; 21,7] 

 

A Figura 12 ilustra graficamente como a pontuação do Teste de Baccaro se 

comportou ao longo do tempo em GP e GF. 
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Figura 12 – Comparação das retas no momento t0 e t2 para os grupos placebo e floral 
no Teste de Baccaro. São Paulo, set/2019–fev/2021. 
 

Pelo teste d de Cohen, o tamanho do efeito de GP no momento t0 ao t2 foi de 

1,56 que significa um efeito enorme e de GF no momento t0 ao t2 foi de 1,17 que 

significa um efeito muito grande.  

 

6.4.2. Escala de Estresse Percebido 

Os grupos apresentaram valores semelhantes no momento t0, t1 e t2. Com a 

aplicação da intervenção houve semelhança também conforme mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente a 
EEP no momento t0, t1 e t2 nos grupos Placebo e Floral. São Paulo, set/2019 – 
fev/2021. 

Escalas 
 
Grupo 

Tempo N Média DP Mediana Variação IC95% 
p valor 
Tempo 

p valor 
grupo:tempo 

EEP 

GP t0 49 38,9 4,3 39,0 30 - 49 [37,8; 40,2] 

<0,001 0,256 

GP t1 49 31,1 7,3 33,0 15 - 45 [29,1; 33,1] 

GP t2 49 28,0 8,4 29,0 16 - 46 [25,5; 30,2] 

GF t0 52 36,8 5,4 36,5 23 - 51 [35,4; 38,3] 

GF t1 52 29,0 6,8 30,0 17 - 43 [27,2; 30,8] 

GF t2 52 28,0 7,8 28,0 10 - 42 [25,9; 30,1] 

 

A figura 13 ilustra graficamente como a EEP se comportou ao longo do tempo 

em GP e GF. 

GP 
 
GF 

Grupo 



52 
 

 

Figura 13 - Comparação das retas no momento t0 e t2 para os grupos placebo e floral 

da EEP. São Paulo, set/2019 – fev/2021.  

 

Pelo teste d de Cohen, o tamanho do efeito do GP no momento t0 ao t2 foi de 

1,65 que significa um efeito enorme. E o tamanho do efeito do GF no momento t0 ao 

t2 foi de 1,32 que significa um efeito muito grande. 

 

6.4.3. Avaliação do estresse do estudante de enfermagem  

Os grupos apresentaram valores semelhantes no momento t0 e t2, ou seja, 

tanto a terapia floral quanto o placebo não alteraram a pontuação do AEEE conforme 

mostra a Tabela 12.  

 

Tabela 12 - Média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e p valor referente a 
Avaliação do Estresse de Estudante de Enfermagem no momento t0 e t2 nos grupos 
Placebo e Floral. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 

Escalas 
 
Grupo 

Tempo N Média DP Mediana Variação IC95% 
p valor 
Tempo 

p valor 
grupo:tempo 

AEEE 

GP t0 49 36,9 11,1 40 17 - 55 [33,8; 39,9] 

0,891 0,819 
GP t2 49 31,9 9,37 32 9 - 48 [29,2; 34,4] 

GF t0 52 36,0 10,5 39 18 - 52 [33,0; 38,7] 

GF t2 52 30,9 12,1 31 10 - 51 [27,6; 34,1] 

 

A figura 14 ilustra graficamente como a Avalição do Estresse do Estudante de 

Enfermagem se comportou ao longo do tempo em GP e GF. 

 

GP 
 
GF 

Grupo 
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Figura 14 - Comparação das retas no momento t0 e t2 para os grupos placebo e floral 

da AEEE. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 

Pelo teste d de Cohen, o tamanho do efeito do GP no momento t0 ao t2 foi de 

0,49 que significa um efeito médio. E o tamanho do efeito do GF no momento t0 ao t2 

foi de 0,45 que também significa um efeito médio. 

Como houve coleta antes e durante a pandemia foi realizada a análise 

estratificada que mostrou que a diminuição observada na pontuação do AEEE pós-

intervenção esteve relacionada aos estudantes que participaram do estudo durante a 

pandemia com diferença estatística significativa tanto no GP (p=0,015) quanto no GF 

(p=0,029). Nos estudantes que participaram do estudo na pré-pandemia de ambos os 

grupos, a escala AEEE não se modificou pós-intervenção. 

 

6.4.4. Análise das interações 

Foi realizada uma análise para verificar se as variáveis ano do curso, ser aluno 

da USP e coleta durante a pandemia interferiram no estresse. Pelo Quadro 1 observa-

se no estresse medido pela EEP houve influência do ano do curso de graduação 

(p=0,041) e consequentemente da variável de interação tempo:ano (p=0,015) com 

diminuição da média mais acentuada nos primeiros anos do curso. Na avaliação pelo 

Teste de Baccaro não houve interferência dessas variáveis. Na escala AEEE houve 

influência do ano de curso (p<0,001) onde alunos do primeiro ano pontuaram menos, 

na pandemia (0,027)  e na variável de interação tempo:aluno USP (p=0,032) houve 

maior diminuição da média dos alunos USP ao longo do tempo. 

 

 

 

GP 
 
GF 

Grupo 
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Quadro 1 – Valores de p obtidos no modelo de regressão para análise de interações  
nos desfechos para as escalas de  EEP, Teste de Baccaro e AEEE. São Paulo, 
set/2019 – fev/2021. 
 

Variáveis EEP Baccaro AEEE 

Tempo <0,001 0,001 0,891 

Grupo 0,179 0,552 0,802 

Aluno USP 0,706 0,132 0,586 

Ano 0,041 0,442 <0,001 

Pandemia 0,685 0,198 0,027 

Tempo : Grupo 0,256 0,319 0,819 

Tempo : Aluno USP 0,740 0,090 0,032 

Tempo : Ano 0,015 0,998 0,175 

Tempo : Pandemia 0,869 0,179 0,080 

 

Observa-se no Quadro 2 que quando a variável senso de coerência foi 

introduzida no modelo, ela influenciou a média das pontuações na EEP e no Teste de 

Baccaro, de modo que a maior pontuação na Escala de Senso de Coerência, reflete 

em menores pontuações na EEP e no Teste de Baccaro. A escala AEEE não sofreu 

influência. 

 

Quadro 2 – Valores de p obtidos no modelo de regressão para análise de interações  
nos desfechos para as escalas de  EEP, Teste de Baccaro e AEEE, adicionando a 
variável senso de coerência. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 

Variáveis EEP Baccaro AEEE 

Tempo 0,001 0,036 0,306 

Grupo 0,083 0,357 0,890 

Aluno USP 0,827 0,237 0,334 

Ano 0,074 0,659 <0,001 

Pandemia 0,864 0,166 0,051 

Senso Coerência 0,024 0,030 0,927 

Tempo : Grupo 0,260 0,319 0,774 

Tempo : Aluno USP 0,613 0,098 0,023 

Tempo : Ano 0,100 0,998 0,290 

Tempo : Pandemia 0,886 0,197 0,074 

Tempo : Senso de coerência 0,556 0,836 0,679 
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6.4.5. Análise das perguntas abertas  

Após leitura exaustiva das respostas da percepção dos estudantes de 

enfermagem sobre a fórmula utilizada foram elencadas as expressões-chaves 

categorizadas em positivas (efeito benéfico), negativas (efeito não benéfico), relativas 

(interpretação benéfica ou não dependente do contexto individual) e neutras (sem 

efeito ou que motivaram a utilização da fórmula) (Quadro 3). 

Embora não quantificado, porque alguns participantes não caracterizaram a 

percepção na utilização da fórmula, observou-se que no GF houve maior expressão 

de atributos ao efeito do floral. 
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Quadro 3 – Relação das expressões-chaves para os grupos Floral e Placebo. São 
Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 

GRUPO FLORAL GRUPO PLACEBO 
Expressões Positivas 

 Disposição física/motivação   Mais disposição 
 Mente mais tranquila  Olhar com menos negatividade 
 Serenidade  Foco 
 Maior autoconfiança  Melhora no sentimento de solidão 
 Melhora da irritabilidade  Menor ansiedade com provas 
 Conforto e controle emocional  Mudança de hábitos 

 Melhora de humor  Controle emocional 
 Auto-controle  Tomar quando se sentia estressada 
 Alegria  Dormir melhor 
 Melhora no enfrentamento das 

questões da faculdade 
 Usar a fórmula como uma “arma” para 

a solução dos problemas 
 Melhora no enfrentamento do 

transporte público 
 

 Demonstrar os sentimentos  
 Paciência  
 Organização  
 Tomada de decisão  
 Reflexão  
 Maior tempo de resposta às decisões. 

Pensar melhor 
 

 Melhora do sono  
 Melhora de alguns sintomas físicos  
 Melhora de TPM  

Expressões Relativas 

 Extravasar a emoção pelo choro  
 Dúvida entre a melhora ser da fórmula 

ou do momento de vida 

 Extravasar a emoção pela raiva  
 Aumento de pesadelos  
 Melhora dos pesadelos  

Expressões Negativas 
 Aparecimento de alguns sintomas 

físicos  Menor disposição 

 Fugir das situações  Frustração 

  Aumento do sono 

  Auto culpa 

  Sentir mais cansaço 

  Desejo por comida calórica 

Expressões Neutras 

 Experimentar o diferente 
 Nada mudou 
 Cuidar de si / Fazer algo pela sua 

saúde 
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Considerando as expressões-chaves do GF foi possível relacioná-las à 

temática de efeito das essências florais que compuseram a fórmula utilizada (Quadro 

4). 

 

Quadro 4 – Relação das expressões-chaves e essência floral presente na fórmula do 
grupo Floral. São Paulo, set/2019 – fev/2021. 
 

Expressões-chaves 
C

e
ra

to
 

C
h

e
rr

y
 P

lu
m

 

E
lm

 

Im
p

a
ti

e
n

ts
 

L
a

rc
h

 

O
li

v
e 

W
h

it
e

 c
h

e
s

tn
u

t 

Disposição física/motivação      X  

Conforto e controle emocional  X  X    

Alegria X       

Melhor humor X   X    

Maior autoconfiança X    X   

Maior paciência    X    

Melhora da irritabilidade    X    

Serenidade    X    

Experimentar o diferente     X   

Maior reflexão X    X   

Melhor sono       X 

Melhora dos pesadelos       X 

Mente mais tranquila       X 

Melhora no enfrentamento   X  X   

Pensar melhor   X    X 

Tomada de decisão X       

Melhora da TPM  X  X    
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Com base nos relatos foi possível estabelecer categorias para melhor organizar 

os achados: Reconhecendo emoções e sentimentos; Acalmando a mente; Olhando-

se internamente; Adquirindo confiança e serenidade; Refletindo antes de agir; 

Empoderando-se e agindo; Percebendo mudanças no padrão de sono; Notando 

alterações na frequência de pesadelos; Percebendo disposição física e motivação; 

Observando a melhora na Tensão Pré-Menstrual (TPM). 

 

Reconhecendo emoções e sentimentos 

Alguns estudantes reconheceram a necessidade de externalizar e demonstrar 

as emoções e sentimentos possibilitando a liberação da tensão, além de uma 

autoidentificação no controle dos sentimentos. Os relatos incluem estudantes pré e 

durante pandemia: 

 

               […] senti que podia superar as dificuldades que vinham, consegui controlar 

as emoções e repensar sobre isso, diferentemente dos meses anteriores ao uso do “floral”.  

(F63p) 

[…] também me vi mais aberta a conversar com outras pessoas a respeito dos 

meus sentimentos. (F72p) 

[…] Me senti mais sensível, colocava para fora, chorava mesmo! […] (F202p) 

[…] sentindo inclusive que o floral colaborou para que eu estravasasse tudo o 

que estava sentindo […] (F53) 

[…] A partir do momento em que comecei a usar a fórmula, senti que pude 

controlar bem melhor esses sentimentos desgastantes […] Isso foi muito positivo para 

mim, já que foi a primeira vez em quatro anos que consegui lidar dessa maneira com 

esses sentimentos. (F93p) 

[…] comecei a sentir muita irritabilidade e acessos de raiva, coisa que nunca 

tinha acontecido antes. Durante o primeiro frasco, tive algumas crises de choro, o que 

não ocorreu durante o segundo frasco. Ao longo dos meses, fui aprendendo a me 

controlar durante os acessos de raiva, mas eles continuam acontecendo. (F1) 

[…] senti que comecei a externalizar mais meus sentimentos – raiva, decepção 

– durante esse último mês. Algo que antes não era muito presente em mim. Apesar de 
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não sentir relaxamento/tranquilidade, comecei a aliviar esses sentimentos em palavras 

e atitudes, de modo muito frequente (quase todos os dias). (F68p) 

Embora alguns estudantes tenham liberado emoções reprimidas pelo choro, 

alguns o fizeram de modo tenso: 

 

[…] Senti que de certa forma fiquei mais inerte, emocionalmente falando, aos 

eventos estressantes que aconteciam, tanto relacionados à pandemia, questões 

familiares, cenário político ou a minha graduação. Apesar da carga de problemas ter 

se potencializado nesse período, normalmente eles me abalariam muito mais, percebi 

isso porque chorei menos do que o usual, senti até certa dificuldade em chorar, e 

observei também que mordi menos a boca, que é um sinal claro que demonstro 

quando estou muito ansiosa […] (F70p) 

Diferentemente dos relatos de raiva do GF, no GP houve relato de “descontar 

nos outros”: 

 

[…] no segundo mês senti que estava com mais raiva e acabando descontando 

nas pessoas que estavam ao meu redor aquilo que estava sentindo. (P24) 

Alguns participantes do GP relataram piora do estado emocional, mas eram 

estudantes do período da pandemia:  

 

[…] No começo do tratamento eu me sentia super bem, eufórica, alegre, bem 

disposta, mas com o passar dos dias essa euforia, alegria iam diminuindo. Havia dias 

que eu já acordava irritada, cansada, chorosa, vontade de ficar isolada de todos, super 

triste, e sem esperança de algo bom para o futuro. (P203p) 

Fiquei muito mais sensível, mais triste e mais chorona. […] Mesmo tendo várias 

situações positivas chorava bastante. […] Criei uma referência de que tomar o 

conteúdo do frasco era igual a tomar mais água. (P86p) 

Acalmando a mente  

Por meio destes relatos, os alunos mostraram que conseguiram manter a 

mente mais tranquila sentindo-se mais calmos e relaxados.  
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[…] Também senti que em momentos de tensão, como em provas ou estágios 

consegui manter minha cabeça mais calma e os pensamentos não tão acelerados. 

(F34) 

Por eu ser uma pessoa bastante ansiosa, eu percebi que durante o uso da 

fórmula os meus pensamentos obsessivos reduziram, ainda houve picos de 

ansiedade, mas eu realmente consegui relaxar e pensar em outras coisas, situação 

essa que não ocorria comigo desde início do ano letivo de 2020 […] (F97p) 

[…] conseguia parar, pensar e respirar com mais clareza. (F77p) 

Olhando-se internamente 

Foi possível identificar momentos de olhar para si mesmo e perceber suas 

necessidades internas.  

 

Sim, no primeiro vidro percebi um silêncio interior com uma introspecção 

comigo. Me senti mais organizada com as tarefas e deveres, ao longo dos dois vidros 

(F43) 

[…] Me senti também mais paciente [...] senti uma turbulência interior, fiquei 

muito reflexiva sobre mim mas também sobre outras questões, mas me vi tranquila 

frente à estes pensamentos […] (F72p) 

[…] houve muitos momentos de silêncio interior de olhar mais pra mim e para 

os meus sentimentos e procurar várias formas de melhorar e maneiras diferentes de 

ver e sentir o mundo surgiram. (F77p) 

Por meio dos relatos do GP identifica-se que não houve melhora com relação 

a acalmar a mente e tranquilizar os pensamentos. 

 

 […] Ao final de um longo e árduo semestre e algumas adversidades pelo 

caminho, me sinto cansado mental e fisicamente. (P60) 

[…] tenho pensamentos excessivos quanto ao meu peso, e continuo tendo 

essas preocupações, e por comer em excesso em momentos de estresse isso acaba 

me preocupando ainda mais. (P39) 
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Aparentemente, me senti da mesma forma que antes da fórmula […] Observei 

que tive bastante dor de cabeça nesses últimos 2 meses, praticamente todos os dias. 

(P73p) 

Adquirindo autoconfiança e serenidade 

Os relatos demonstram que os alunos ao perceberem que confiam em suas 

atitudes e pensamentos adquirem maior controle sobre suas atividades diárias. 

 

[…] Percebi maior paciência, autoconfiança e silêncio interior conseguindo lidar 

com minhas questões pessoais e da faculdade com mais calma e menos ansiedade 

[…] (F31) 

[…] A autoconfiança foi elevada para encarar os desafios cotidianos […] (F4) 

Durante os estágios sinto que estou mais confiante para fazer qualquer coisa 

[…] (F1) 

Me senti mais confiante e, em alguns momentos, mais tranquila (ex.: conseguia 

sentar no sofá e ficar sem fazer nada), isto é bem raro de acontecer. […] (F13) 

As falas a seguir também retratam a autoconfiança, mas algumas delas 

remetem a mudanças inesperadas e aceitação que podem refletir situações 

decorrentes do isolamento social da pandemia: 

 

Houve mais paciência, autoconfiança, coragem de enfrentar medos anteriores, 

mais paz, e também o relacionamento com as pessoas […] (F63p) 

[…] Já a autoconfiança é um constante desafio pra mim, tenho bastante 

insegurança e nunca afirmo que dou o melhor de mim, mesmo me dedicando bastante 

à faculdade. Mas, senti que na véspera de provas, por exemplo, momento que gera 

bastante ansiedade, tenho me sentido mais confiante sim […] (F87p) 

A única alteração que senti foi em relação a autoconfiança, pois senti que 

consegui lidar bem melhor com uma questão que anteriormente me deixava 

profundamente estressada, com sentimento de raiva por não conseguir fazer nada 

para modificar a situação. A partir do momento em que comecei a usar a fórmula, senti 

que pude controlar bem melhor esses sentimentos desgastantes, eu pude acreditar 

mais em mim e também ter a convicção que eu não tinha culpa alguma e que não 
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poderia fazer nada mais do que aceitar a situação e lidar com ela da melhor forma 

possível. Com isso, consegui me acalmar e resolver questões internas que me 

atordoavam. Isso foi muito positivo para mim, já que foi a primeira vez em quatro anos 

que consegui lidar dessa maneira com esses sentimentos. (F93p) 

[…] Outra mudança que eu senti foi em relação a alteração da minha 

perspectiva sobre coisas que não estão sob meu controle. Eu passei a observar as 

situações como parte da vida e me tornei mais aberta a mudanças inesperadas, tanto 

positivas, quanto negativas. Essa alteração de perspectiva me ajudou muito no 

enfrentamento de situações imprevisíveis, algo que eu nunca aceitei bem, mas que 

espero levar para o resto da minha vida […] (F97p) 

Relatos do GP mostram que os alunos não perceberam mudanças referentes 

a autoconfiança.  

 

[…] Antes, quando me via diante de um impasse ficava irritada, preocupada, 

muito ansiosa. Hoje, sinto estes sentimentos mais de uma maneira mais atenuada, 

como se no fundo tivesse autoconfiança e serenidade para acreditar que tudo dará 

certo. Porém, como dito na questão 2 não saberia dizer se isto tem relação com o floral 

ou faz parte do amadurecimento da vida. (P44) 

Eu não percebi mudanças na minha forma de enfrentamento a situações 

estressantes. (P60) 

[…] A autoconfiança se elevou um pouco, mas não o suficiente para fazer com 

que eu me sinta melhor comigo mesma […] (P65p) 

 

Refletindo antes de agir 

Percebe-se que o fato de conseguir acalmar a mente ajudou a pensar melhor 

antes de tomar alguma decisão e não agir de maneira impulsiva e descontrolada.  

Eu passei a pensar mais antes de agir, fiquei menos explosiva e mais reflexiva. 

(F40) 

Estes relatos foram mais frequentes em estudantes durante a pandemia, o que 

remete a presença de situações pessoais nesse processo: 
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[…] senti que podia superar as dificuldades que vinham, consegui controlar as 

emoções e repensar sobre isso, diferentemente dos meses anteriores ao uso do 

“floral”. (F63p) 

[…] Em vários momentos em que antes eu extrapolava o meu limite, refleti com 

frases: "não preciso me submeter a isso hoje, amanhã será um novo dia e minhas 

energias estarão renovadas para dar continuidade".[…] (F87p) 

Refleti mais sobre mim mesma […] e como eu respondo ao que ocorre, também 

tento entender outros pontos de vista existentes […] (F90p) 

 

Empoderando-se e agindo 

Os relatos mostram que adquirindo confiança própria foi possível tomar 

decisões antes não possíveis em decorrência de medo e insegurança:  

Neste período, passei por momentos onde diversas vezes tive que olhar para 

mim mesma, e me analisar, para tentar perceber o que eu queria a longo prazo, o que 

implicava em decisões que eu precisava tomar agora, e senti que conseguia fazer isso 

com mais clareza e menos insegurança e medo, bem menos catastrófico que 

normalmente. Me senti mais capaz de fazer coisas que exigiam coragem e 

autoconfiança, em situações que eu costumava evitar. Tomei decisões que nunca 

pensaria em tomar, e me causariam pânico só de pensar, mas depois dessa análise, 

eu consegui ver o que seria melhor para mim, e tomei uma decisão consciente (F70p) 

Sim, revigorada, gostaria de relatar, que nunca conseguia levar uma meta 

estabelecida por mim, até ao fim, por falta de concentração, planejamento e 

autoconfiança. Agora não. Tenho disponibilidade para minhas ideias, consigo 

organizar minhas ações, definir o que é ou não importante no momento. Sou estudante 

do 6 º semestre de enfermagem, sempre gostei de saber, estudar, pesquisar e nunca 

consegui. Mas agora, estou realizada com o resultado. (F209p) 

[…] Comecei a colocar em prática alguns desejos como plantar e tocar violão 

e tudo isso por sentir mais confiança em mim mesma […] (F74p) 

No GP não houve relatos de empoderamento foi relatado que não houve 

alteração com relação a autoconfiança e nem na tomada de decisões:  
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 […] não notei mudanças em relação a paciência, autoconfiança nem 

serenidade […] (P36) 

No primeiro mês de uso […] senti que tinha mais autoconfiança para lidar com 

os problemas. Já no segundo mês, não senti tanta diferença. […] (P38) 

 

Percebendo mudanças no padrão do sono 

Com o quantitativo de horas de aula, estudos, estágio e trabalho, além das 

atividades sociais e pessoais, a qualidade e quantidade de horas de sono podem estar 

prejudicadas, porém com o uso da formula os alunos do GF sentiram mudanças no 

padrão do sono. 

                

[…] dormi melhor e mais rápido. (F53) 

[…] Me senti mais disposta. Percebi que o sono ficou mais contínuo e 

conseguia dormir com mais facilidade. Durante o dia tive mais sono também. Os 

pesadelos melhoraram […] (F95p) 

[…] meu sono, que geralmente é desregulado e sem horas diárias 

determinadas [...]  já com a fórmula teve vezes que eu precisei de mais algumas horas 

de sono para ficar descansada, geralmente apenas 1 hora já bastava, mas ainda foi 

uma alteração que eu percebi, mesmo que também não tenha me incomodado. (F97p) 

 

[…] Melhora na qualidade do sono, parei de acordar à noite. (F215p) 

 

Os relatos do GP mostram que o padrão do sono não foi alterado, chegando 

até mesmo a ter uma piora. 

 

[…] No segundo mês utilizando a fórmula notei uma piora em relação ao sono, 

em que ía dormir a noite e acordava na madrugada e não conseguia dormir mais. 

(P211p) 

Eu percebi que meu sono ficou mais “pesado” […]. Nos fins de semana preferia 

ficar deitada sem fazer muita coisa e que poucas vezes saía do quarto para fazer outra 

atividade. (P52) 
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No início senti sonolência e me senti mais cansada, porém com o passar dos 

dias, não percebi alterações.[…] (P8) 

 

Notando alterações na frequência de pesadelos  

O efeito da utilização de essências florais pode ser percebido na redução ou 

no aumento de sonhos/pesadelos, dados que o processo onírico durante o ciclo de 

sono-vigília é uma expressão de nosso inconsciente. Nas falas descritas, observa-se 

um maior controle das emoções, menos ansiedade pelo que está por vir e melhora na 

confiança própria. Melhorando estas questões o sono passou a ser mais tranquilo e 

equilibrado proporcionando a diminuição dos pesadelos.  

Aumentaram durante o uso do primeiro vidro, a frequência de pesadelos. […] 

(F17) 

Passei a sonhar mais com episódios semelhantes a pesadelos (negativos) 

(F19) 

Eu me senti mais calma, centrada, não tive tantos pesadelos quanto antes, […] 

(F63p) 

Notei apenas que meus pesadelos diminuíram de forma bastante significativa 

[…] (F82p) 

[…] O sono melhorou muito, os pesadelos diminuíram. […] (F207p) 

[…] Antes fugia das situações, tendo artifícios e com o uso da fórmula mudou, 

passei a encará-las. Considero que consegui dormir mais e mais relaxado. Tinha muito 

pesadelos, praticamente um por semana, e passei a ter dois no mês […] (F85p) 

Nos relatos de alguns estudantes do GP observou-se que o sono se manteve 

alterado, sentimentos de tristeza e solidão continuaram aparecendo e a frequência de 

pesadelos aumentou.  

Não achei que tive mudanças significativas, continuei ansiosa com provas, 

estágios, trabalhos, pensando muito em todas as atividades que precisava realizar 

durante a semana e finais de semana também, continuei tendo muitos pesadelos e 

sempre acordar antes mesmo do despertador tocar. (P39) 
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[…] Uma mudança muito pouca como relatado antes uma solidão uma tristeza 

angústia e medo …até uma sensação de fracasso na vida. Noites com pesadelos, 

sono alterado, dormindo mal. Considero que os pesadelos acentuaram e me senti 

incomodado com isso […] (P201p) 

[…] Fiquei com insônia, dificuldade para dormir e não tinha isso antes. Tive 

bastante pesadelos mas já era assim antes, considero que a frequência aumentou […] 

(P86p) 

Percebendo disposição física e motivação  

Os relatos ilustram uma maior disposição física em decorrência de um sono 

mais tranquilo com maior motivação para a realização das atividades diárias e maior 

autocuidado.  

 

Percebi maior disposição física na parte da manhã, por não ficar com tanto 

sono e dormir no ônibus ou metrô, o que era um evento rotineiro […] (F31) 

Houve mais disposição física […] para acordar cedo antes do despertador e 

realizar o máximo de atividades que eu conseguisse em tempo hábil no dia […] (F4) 

Me sinto mais alegre e confiante do que quando entrei na pesquisa […] Fiquei 

mais motivada a cuidar da minha saúde, melhorando a alimentação […] (F15) 

Fiquei mais disposta, tive mais paciência […] (F41) 

Os relatos do GP ilustram piora da disposição física, tanto em situações de pré 

quanto durante a pandemia:  

 

Eu tive menos disposição física, preferia ficar deitada e dormir mais […] (P52) 

[…] porém eu tenho me sentido cansado e bem cansado e MT (muito) nervoso 

e levando tudo como dá, com pouco ânimo. (P201p) 

 

Observando a melhora na Tensão Pré-Menstrual (TPM) 

Algumas estudantes relataram ter percebido a influência das essências florais 

durante a tensão pré-menstrual:  
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Senti uma maior mudança emocional no período da TPM, uma maior 

emotividade, estar mais chorosa. (F37) 

Senti bastante diferença principalmente com relação a lidar melhor com as 

coisas. Me senti bem mais calma e mais confiante, inclusive a TPM melhorou muito e 

não fiquei irritada. (F80p) 

Mudança nítida na redução das crises de enxaqueca […] TPM melhorou 

bastante. […] (F213p) 

O relato da estudante do GP mostra que os sintomas durante o período da TPM 

permaneceram os mesmos não havendo nenhuma alteração.  

Aparentemente, me senti da mesma forma que antes da fórmula, até mesmo 

durante o período pré-menstrual, mantive a mesma variação de humor de quando não 

tomava o floral. (P73p) 

 

Percebendo efeitos no grupo Placebo 

Efeitos benéficos foram observados nos estudantes do período pré-pandemia. 

Percebi melhora no sono, melhora na convivência com as pessoas, maior 

tranquilidade em realizar procedimentos estágios, e melhora nos sintomas da TPM. 

(P21) 

[…] Gostei das sensações e mudanças que ocorreram e da rotina de utilizar 

diariamente, sendo um momento de olhar para dentro, parar tudo e estar presente no 

momento, em meio a correria do dia a dia […] Maior calma para encarar os momentos 

difíceis e mais confiança em realizar atividades da faculdade e melhor relação com os 

profissionais no estágio […] (P57) 

Houve mais disposição física, não fiquei tão cansada como costumava ficar, 

mesmo com o aumento de atividades. Fiquei mais paciente e tive mais autoconfiança 

em relação ao que eu poderia fazer sem ficar me cobrando em excesso. (P18) 

Senti-me mais disposta para realizar atividades, afazeres domésticos, até 

voltar a dançar para me desestressar. [...] Ademais, notei que, quando mais calma, 

consigo raciocinar melhor, prevenindo conflitos, por conta dos meus pensamentos e 

fala. Esses dois meses de Floral me fez ter um tempo de cuidado para mim. Acredito 
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que foi importante para manter uma saúde mental estável em meio a pandemia, 

principalmente. (P71p)     

Alguns relatos demonstraram uma melhora no padrão do sono, mas 

simultaneamente houve menção a férias e mudança de semestre escolar, o que pode 

ter favorecido a melhora por retirada do estressor. 

Sim, principalmente na questão da ansiedade pré provas e estágio em 

comparação ao semestre passado, mas não sei se está relacionado as matérias que 

são diferentes. Também notei que estou acordando mais descansada e disposta para 

realizar as atividades diárias. (P2) 

No período inicial achei que estava um pouco mais calma, porém coincidiu com 

o final do semestre em que não tive avaliações e período das férias […] Percebi uma 

mudança em relação ao sono, pois melhorou após o uso do floral, antes estava tendo 

um sono mais agitado. (P78p) 

Às vezes o relato de efeito benéfico no grupo placebo também mencionava 

sinais de não melhora:  

Sim, percebi que durante a minha TPM, meu desejo por comidas calóricas foi 

menor e a minha irritabilidade menor.  O tempo para adormecer foi menor, no entanto, 

acordei mais vezes no meio da noite. Tive mais paciência para lidar com os problemas 

que apareciam durante o dia a dia e fiquei menos ansiosa com a lista de tarefas que 

tinha que fazer. Acordava mais cansada […] (P18) 

É interessante o fato de, apesar de ser desconhecido o que o aluno estava 

tomando, ele tenha feito referência a estar tomando placebo: 

[…] Acho que o pensamento que talvez eu poderia ter pego o floral, pode ter 

me dado possível efeito placebo. […] Percebi mudanças positivas no meu estado 

emocional, de estresse e de raiva […] (P81p) 
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7.DISCUSSÃO 
__________________________________________________________ 
 

“Todos esses que aí estão 
Atravancando meu caminho  

Eles passarão... 
Eu passarinho!” 

(Mario Quintana) 
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7. DISCUSSÃO 

Com relação ao efeito do buquê de essências florais composto pelas 

essências: Impatiens, Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry Plum, Larch na 

redução de sinais e sintomas de estresse em estudantes de enfermagem não se 

obteve resultados significativos na avaliação feita pelo Teste de Baccaro, EEP e 

AEEEE. No entanto, na análise da percepção dos estudantes de enfermagem sobre 

a fórmula utilizada foi possível identificar atributos favoráveis a utilização do floral. 

 

7.1. CARACTERIZAÇÃO BIOSOCIODEMOGRÁFICA DOS 

ESTUDANTES  

A análise das características dos participantes mostrou a predominância de 

estudantes jovens, do sexo feminino, solteiras, sem filhos e que residem com a família. 

A enfermagem no Brasil está entre os cursos onde a maior predominância é de 

mulheres (83,8%), segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil 2020 realizado pelo 

Instituto Semesp (SEMESP, 2021). A prevalência do estado civil solteiro e não ter 

filhos é semelhante ao resultado encontrado em estudo que analisou o perfil 

sociodemográfico e acadêmico de discentes de enfermagem de três escolas públicas 

e uma privada localizadas na região sul e sudeste também encontrou prevalência 

acima de 75% de de discentes solteiros, sem filhos, que residiam com a família, porém 

a média da idade dos estudantes foi de 24 anos (Bublitz et al., 2015), um pouco 

superior a deste estudo. A boa qualidade no vínculo familiar é um fator muito 

importante no processo de desenvolvimento psicossocial e socialização do jovem 

universitário, contribuindo para o desenvolvimento saudável e adequado do estudante 

dentro do ensino superior (Silva, Ferreira, 2009).   

O fato de a maioria dos estudantes residirem na cidade de São Paulo e em 

cidades que compõem a área metropolitana, pode estar relacionado ao elevado 

contingente de habitantes da metrópole, considerando que apenas o município de São 

Paulo conta com aproximadamente 12 milhões de habitantes, o curso ser de período 

integral que inviabiliza o trabalho simultâneo, o elevado custo de vida na cidade de 

São Paulo e o elevado quantitativo de cursos de enfermagem em todo país.  

Cerca de 70% dos alunos utilizam dois ou mais meios de transporte para 

chegar à escola, situação compatível com a extensão geográfica do município e da 
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metrópole de São Paulo. O tempo gasto em transporte é fator desgastante que 

impacta a qualidade de vida do estudante (Oliveira, Mininel, Felli, 2011). 

Um pouco menos da metade dos estudantes praticava algum esporte. Este 

número é semelhante ao encontrado em universitários da Facultad de Salud de la 

Universidad Santo Tomás, Talca, Chile (Concha-Cisternas et al., 2018), mas menor 

do que observado em estudo realizado com estudantes de enfermagem da 

Universidade de Córdoba (68,6%) (Rodríguez-Muñoz, Carmona-Torres, Rodríguez-

Barrego, 2020). A baixa adesão a prática de esportes pode estar relacionada ao 

número de horas dedicadas aos estudos e obrigações acadêmicas, principalmente no 

curso de período integral. A predominância do sedentarismo em decorrência do tempo 

que permanecem sentados é considerado um risco à saúde (Concha-Cisternas et al., 

2018).  

É expressivo o número de estudantes que relataram problemas de saúde que 

se configuraram como sinais e sintomas de estresse. O resultado aqui encontrado 

sugere que iniciativas devem ser tomadas para auxiliar e incentivar o estudante de 

enfermagem a cuidar de forma mais eficaz da sua saúde. Em estudo realizado com 

estudantes da Escola de Enfermagem da University Canada West  75% relataram ter 

a saúde acima de 50% em uma escala visual analógica de 0 a 100 (Spurr et al., 2021). 

 

7.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESTRESSE DO ESTUDANTE  

A totalidade dos estudantes apresentaram nível de estresse intenso avaliado 

pelo Teste de Baccaro devido ao critério de elegibilidade. O Teste de Baccaro é um 

questionário utilizado em algumas pesquisas para avaliação do estresse do 

profissional de enfermagem (Lima, 2010; Daniel et al., 2013).  

Um estudo de revisão de literatura sobre estresse e estratégias de coping em 

estudantes de enfermagem identificou que muitos são os instrumentos utilizados para 

medir o nível de estresse destes estudantes com uma variedade de número de itens, 

estrutura e conteúdo que podem atrapalhar pesquisadores na comparação e contraste 

de estudos de pesquisa (Labrague et al., 2017).  

No presente estudo os problemas de saúde mais relatados foram doenças 

atópicas, cefaléia e gastrite. Considerando as três fases do estresse definidas por 

Selye, a fase de alerta quando perdura por um certo tempo faz com que o organismo 

se adapte, e modifique os índices normais de atividade orgânica e concentre o 
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processo de reação interna num determinado órgão, podendo se desenvolver uma 

patologia (Seger, 2002. p.150). Dentre as reações mais comuns nesta fase de 

estresse estão acidez estomacal, dores de cabeça, tensão, transpiração nas mãos, 

respiração rápida e falta de apetite (Oliveira, 1996. p.43).  

Estudo que avaliou o estresse de estudantes de enfermagem de uma 

universidade pública do Rio de Janeiro verificou que o percentual de graduandos com 

sintomas físicos (42%) foi muito próximo dos com sintomas psicológicos (45%), 

sugerindo uma vulnerabilidade mista e uma tendência de somatizar, (Kestenberg et 

al., 2017). Outro estudo que avaliou o estresse acadêmico percebido por estudantes 

ao término do primeiro ano do curso de enfermagem na Faculdad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Espanha, observou sintomas físicos 

como cefaléia, roer as unhas, tensão muscular, tremores devido ao estresse, diarréia 

e irritações na pele. Ainda, encontrou-se que 95% das estudantes mulheres 

apresentaram sintomas psicológicos, 92% sintomas físicos e 98% mudanças 

comportamentais associadas a percepção de estresse. (Encina, Meza, Auchter, 

2018).  

A EEP utilizada por ser uma escala inespecífica de contexto e adequada a 

diferentes faixas etárias, mostrou escores superiores aos de outros estudos 

provavelmente pela seleção de estudantes com nível intenso de estresse pelo Teste 

de Baccaro. A média de EEP em estudantes de enfermagem de uma universidade do 

Estado de São Paulo foi de de 29,3, com variação de 14 a 45 (Yosetake et al.,2018). 

Estudantes do curso de enfermagem de uma instituição de ensino superior no centro-

oeste paulista obtiveram uma média  de 24,1 com variação de 7 a 36, se situando 

entre as menores médias quando comparado a universitários de outros cursos de 

ciências da saúde e humanas; além disso, universitários do  período integral tiveram 

a maior média de estresse (Cardoso, Gomes, Pereira Junior, Silva, 2019).  

As estratégias de enfrentamento ao estresse avaliadas pela escala de COPE 

Breve com maiores médias foram Planejamento, Autoculpa e Autodistração foram 

diferentes ao de estudo realizado no Nursing College of Tertiary Care Hospital, 

Rajastão (Índia) onde as principais foram Coping Ativo, Reinterpretação Positiva e 

Planejamento (Nebhinan et al., 2020). Diferenças também foram observadas  em 

relação aos  estudantes de enfermagem de Kubang Kerian Nursing College, Kelantan 

(Malásia), onde a estratégia mais pontuada foi Religiosidade seguida de Suporte 

Instrumental e Planejamento (Ab Latif, Mat Nor, 2019). A estratégia mais pontuada em 
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todos os estudos foi Planejamento, que evidencia que os estudantes estão cientes do 

estressores existentes, pois ao planejarem estão identificando e criando estratégias 

de ações para lidar da melhor forma com eles. Por outro lado as outras estratégias de 

enfrentamento mais frequentes parecem estar relacionadas a tradições culturais e 

religiosas nos diferentes países. 

Com relação ao Senso de Coerência os componentes Compreensão e 

Significado apresentaram as maiores médias, com pontuação superior no GF. Os 

mesmos componentes foram encontrados em estudo realizado com estudantes do 

primeiro ano de enfermagem de uma grande universidade da região oeste de Sydney, 

Austrália, no entanto para Compreensão a média foi superior e a do Significado foi 

inferior as médias obtidas no presente estudo (Salamonson et al., 2016). De acordo 

com Antonovsky estes componentes identificam que os indivíduos compreendem e 

entendem o que precisa ser confrontado, conseguem dar um sentido para a vida e os 

desafios e mudanças são vistos de uma forma positiva (Antonovsky, 1987. p.18).  

 

7.3. DESFECHO DA INTERVENÇÃO COM TERAPIA FLORAL  

O presente estudo é o primeiro a analisar a intervenção com uma fórmula 

específica de florais no estresse do estudante de enfermagem e a redução do estresse 

ocorreu de modo semelhante entre os GF e GP  avaliados pelo Teste de Baccaro, 

EEP e AEEE.   

Apesar da fórmula floral ter sido elaborada com base nas principais queixas 

relatadas pelos alunos nos atendimentos feitos no ambulatório de práticas 

complementares da própria instituição e também na experiência da pesquisadora, a 

terapia floral não foi efetiva na redução do estresse.  

Uma revisão sistemática sobre os florais de Bach destacou sete estudos 

clínicos randomizados, cujos resultados não demonstraram eficácia da terapia floral 

quando comparado ao placebo (Ernst, 2010). No entanto Daniel et al. (2013), em 

pesquisa da terapia floral no controle do estresse ocupacional em profissionais de 

enfermagem encontrou que 20% dos participantes que estavam com estresse intenso 

no início do estudo, após a utilização da terapia floral, diminuíram para estresse 

moderado. Os autores utilizaram em sua fórmula essências florais de Bach e da 

Austrália, mas o método do estudo foi pouco detalhado e a população foi composta 

por 10 profissionais de enfermagem. 
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Foi apurado que 29% dos estudantes do GF e 16% do GP relataram não terem 

utilizado a fórmula conforme posologia indicada, o que pode ter interferido nos 

resultados. As essências florais por atuarem na consciência do indivíduo permitem 

acessar padrões pessoais revelando aspectos que muitas vezes geram conflitos 

internos e o indivíduo pode não estar preparado. O reconhecimento destes padrões 

dão abertura para que as pessoas alcancem seus recursos e virtudes para 

transformarem esses padrões de comportamentos Se não existir uma abertura para 

mudanças e disponibilidade para entrar em contato com suas sombras, o floral não 

terá efeito.  

Ao se utilizar o floral, estabelece-se uma conexão quântica entre a consciência 

e a ‘in-formação’ (floral-consciência da planta) no campo quântico, no entanto, 

qualquer estímulo interno ou externo pode romper a coerência dessa conexão e 

diminui-se a eficácia do tratamento sutil (Guerrini, Demene, 2020. p.127) A jornada 

para um novo movimento da vida é  permeada por resistências e desconforto porque 

os comportamentos, pensamentos e emoções serão diferentes do que a mente do 

indivíduo está acostumada a vivenciar (Guerrini, Demene, 2020. P.166) Neste 

processo, o indivíduo tem sempre o livre arbítrio de aceitar ou rejeitar a assimilação 

de uma nova virtude para mudança do “status quo”. 

Com o início do isolamento social decorrente da pandemia COVID-19, a 

interrupção da coleta de dados foi interrompida, e diante da falta de previsão do 

isolamento social, a coleta de dados foi retomada de modo remoto para finalizar a 

coleta pois ainda faltava 50% dos participantes, de acordo com o cálculo amostral. 

Observou-se que o fenômeno pandemia interferiu nos resultados do estresse dos 

estudantes avaliados pela AEEE com a retirada de estressores do dia-a-dia 

acadêmico como: uso de transporte público, atividades em campo de estágio e de 

laborátorio, avaliações presenciais, o que contribuiu para a redução do estresse 

independente do grupo de estudo.  

Estudo realizado em instituição pública de ensino superior em São Paulo 

(Brasil) identificou que, fatores de desgaste físico e mental como a distância diária 

percorrida entre a residência e a universidade, o alto grau de exigência durante o 

período dos estágios curriculares, os gastos financeiros, a falta de espaço e tempo 

para lazer foram  os fatores mais relatados para o comprometimento  da qualidade de 

vida do estudante de enfermagem e estresse (Oliveira, Mininel, Felli, 2011). Prática 

clínica, treinamento da parte teórica, vida pessoal e social também foram relatados 
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como fonte de estresse em estudantes de enfermagem da Adnan Menderes 

University, Health School em Aydin (Turquia) (Altiok, Ustun, 2013).  

Labrague et al. (2017) também identificou que múltiplos estressores são 

elencados nos estudos realizados com estudantes de enfermagem como cuidar de 

pacientes, atribuições e cargas de trabalho, interações negativas com funcionários e 

professores, falta de competência clínica e avaliações de aprendizado. 

Apesar das observações feitas com a utilização da AEEE durante a pandemia, 

estudos que avaliaram o estresse dos estudantes na pandemia mostraram que novos 

estressores emergiram. Estudo que avaliou o impacto da transição da aula presencial 

para remota em estudantes de enfermagem em função da pandemia COVID-19, 

observou que 80% dos estudantes do primeiro semestre da State School of Nursing 

in Southern, California (EUA), mostraram-se ansiosos e estressados por causa do 

efeito da pandemia na sua formação acadêmica principalmente devido a falta de 

habilidade de atingir os objetivos pessoais e de lidar com as dificuldades (Fitzgerald, 

Konrad 2021).  

Verificou-se que, em ambos os grupos, para os primeiros anos do curso de 

graduação houve uma diminuição mais acentuada da média no estresse medido pela 

EEP e pela AEEE, o que é esperado, pois os estressores acadêmicos aumentam à 

medida que o aluno se insere em conteúdos mais específicos do cuidar e em 

atividades assistenciais com o indivíduo doente. Um estudo feito com estudantes de 

enfermagem de uma instituição pública no estado de São Paulo que utilizou a AEEE 

observou no domínio “Formação Profissional” que os alunos que obtiveram uma alta 

intensidade de estresse foram os do quarto ano (Moretto, 2018). Outro estudo 

realizado em estudantes de enfermagem do Centro de Ciências da Saúde em 

Fortaleza (Brasil) identificou que o estresse aumenta significativamente ao longo da 

formação acadêmica (Cestari et al., 2017).  

O senso de coerência do estudante influenciou a média das pontuações da 

EEP e do Teste de Baccaro ao longo do estudo. Identificou-se que com um alto senso 

de coerência obtém-se sucesso na adaptação de uma situação estressante e, 

consequentemente, é menor a percepção do estresse. O alto senso de coerência é 

um fator de proteção, contribuindo para o bem-estar psicológico e a ter um sentimento 

permanente de confiança.  

O componente significado da escala de senso de coerência refere-se ao quanto 

as pessoas percebem que emocionalmente a vida faz sentido e as mudanças e 
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desafios apresentados são bem-vindos e não são tratados como fardos. Quando algo 

ruim acontece, ele é enfrentado, busca-se um significado e é dado o seu melhor para 

superá-lo (Antonovsky, 1987. p.18).  

A análise dos relatos pessoais permitiu identificar maior diferenciação entre o 

GF e o GP, pois foi onde os participantes colocaram suas percepções pessoais sobre 

o uso da fórmula. Dr. Bach, em sua obra, tentou mostrar que a saúde e a doença 

estão completamente ligadas à maneira de viver da pessoa e à necessidade de iniciar 

uma mudança no estilo de vida. Salientou ainda que as essência florais ajudam nesse 

aprendizado e apoiam o processo de mudança (Barnard, 2012. p.12). 

Entre as falas das estudantes do GF observaram-se mudanças de 

comportamento padrão frente as situações desafiadoras com reflexo na confiança 

própria. Dentre as essências florais utilizadas neste estudo, Elm teve uma atuação 

essencial para esta característica, pois contribui para a força interna nos momentos 

de fraqueza e para resgatar o sentimento de segurança para enfrentar as tarefas 

difíceis (Scheffer, 2008. p.82).  

Na categoria reconhecendo emoções e sentimentos foi possível identificar no 

GF a necessidade da externalização das emoções. Isto foi reconhecidamente muito 

positivo para os estudantes, pois foi um meio de liberar as tensões. Este achado vem 

de encontro com o princípio da terapia floral que por meio do processo de 

transformação da consciência auxilia o indivíduo a se abrir para as mudanças e novas 

informações para romper com os padrões que o impedem de vivenciar o que deseja 

e alcançar uma harmonia nos campos sutis do Ser. (Guerrini, Domeni,  2020. p.184).  

A tensão interior torna o indivíduo irritadiço com tudo e com todos e neste 

aspecto a essência floral Impatiens atua auxiliando na descontração da mente, na 

tranquilidade e na liberação das tensões mentais e emocionais. Houve também 

atuação da essência floral Cherry Plum, que auxilia o indivíduo a entrar 

profundamente no seu inconsciente e expressar seus sentimentos e emoções de uma 

maneira controlada, sem explosões súbitas e ajudando a suportar adversidades 

externas e internas (Scheffer, 2008. p.59). 

No GP houve relato de externalização de emoções, porém percebeu-se na fala 

que foi uma reação explosiva diante de um incômodo. Também ocorreram relatos de 

percepção de piora do estado emocional. 

Na categoria acalmando a mente os relatos do GF mostraram uma 

desaceleração dos pensamentos permitindo agir com mais clareza. Esta percepção 
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identificou a atuação da essência floral White Chestnut que ajuda o indivíduo a 

recuperar o repouso mental, ter a mente calma, clara e paz nos pensamentos, sente-

se num estado de espírito equilibrado e consegue usar construtivamente os poderes 

dos pensamentos (Scheffer, 2008 p. 185). Os relatos do GP mostraram que os 

estudantes continuaram com pensamentos repetitivos e cansaço mental. 

Estudo conduzido pelo Centro de Bienestar Universitario de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, utilizou 

apenas a essência floral White Chestnut para avaliar seu efeito em pensamentos 

intrusos em adultos aparentemente saudáveis e obteve como resultado que a 

essência floral foi eficaz na supressão de pensamentos com base no controle de 

pensamentos intrusos tendo um efeito diferenciado do grupo placebo (Martín, 2012).   

Com relação a categoria olhando-se internamente, no GF foram relatadas 

situações de introspecção e de escuta interior e foram associadas à atuação da 

essência floral Cerato que se relaciona com o princípio da certeza íntima,  percepção 

e a confiança da voz interior (Scheffer, 2008. p.56). Segundo Dr. Bach, esta essência 

floral traz sabedoria para compreender e encontrar a individualidade e que se houver 

sintonia com o Eu interior, tem-se saúde (Bach, 2012. p.35).  

Na categoria adquirindo autoconfiança e serenidade foi notória a percepção de 

confiança própria que ajudou os estudantes a lidar melhor com as questões 

cotidianas. Considerando que as essências florais permitem um olhar para si mesmo 

de uma maneira profunda e honesta, neste caso três essências florais tiveram atuação 

essencial: Cerato, Larch e Impatiens. A primeira essência tem um papel fundamental 

na escuta da voz interior, confiar em si, tomar suas próprias decisões e a ter uma boa 

coordenação de pensamentos, pois reconhece que as respostas estão dentro dela 

mesma (Scheffer, 2008. p.57). A segunda essência vem reforçar a atuação da 

primeira encorajando o indivíduo a tentar novamente, enfrentando corajosamente as 

dificuldades e com a certeza de que será bem sucedido (Barnard, 2012. p.281-9). A 

terceira essência traz a calma interior, serenidade e descontração da mente para agir 

de forma equilibrada nas diferentes situações de tensão que se apresentam (Barnard, 

2012. p. 44-6).  

Na categoria refletindo antes de agir houve uma desaceleração dos 

pensamentos, possibilitando  maior reflexão antes das ações. Esta percepção 

relatada pelos estudantes vem de encontro ao que Antonovsky definiu como Senso 

de Coerência que é justamente a habilidade das pessoas entenderem em qual 
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situação estão envolvidas e buscarem uma maneira de enfrentá-las sem prejudicar 

sua saúde (Antonovsky, 1979. p.123). 

Este comportamento também pode ser relacionado ao efeito da essência floral 

White Chestnut que acalma os  pensamentos e da essência floral Elm ao adquirir 

confiança e conseguir ver os problemas a partir de uma perspectiva adequada 

(Scheffer, 2008. p. 83,185). 

Os relatos da categoria empoderando-se e agindo mostraram que os 

estudantes conseguiram olhar para si mesmos e adquirir a confiança necessária para 

tomar decisões antes não tomadas e com toda segurança. Conseguiram categorizar 

aspectos internos, perceber suas necessidades e identificarem um caminho próprio a 

ser seguido. Ficou nítida a sensação de bem estar que este sentimento trouxe a eles. 

Neste aspecto observa-se a ação conjunta das essências da fórmula floral. 

As essências florais estimulam a capacidade de percepção de si mesmos, 

especialmente em relação aos sentimentos e estimulam o “Eu” a responder ao seu 

mundo interior (Kaminski, 2000. p.106). Segundo Antonovsky (1987. p.21), quando a 

pessoa acredita fortemente que compreende os problemas a serem enfrentados, ela 

passa a ter uma poderosa motivação para buscar recursos internos sem desisitr e 

quando não há motivação ela se desestimula a buscar recursos.  

Na categoria percebendo mudanças no padrão do sono, os estudantes do GF 

relataram conseguir dormir mais, terem um sono com melhor qualidade e melhora na 

disposição física.  

Estudo que avaliou as influências de fatores de estresse e características 

sóciodemográficas na qualidade do sono de estudantes de enfermagem identificou 

que quanto maior o nível de estresse menor a qualidade do sono (Benavente et al., 

2014). O mesmo resultado foi encontrado com estudantes de graduação de uma 

grande universidade no sudoeste dos Estados Unidos, onde além deste resultado 

concluiu-se que ter uma boa qualidade de sono está associado a ter menos doenças 

físicas (Benham, 2019).  

No presente estudo vários relatos de melhora no sono ocorreram com 

estudantes do GF durante a pandemia. Este resultado pode trazer evidência do efeito 

do floral dado que difere do encontrado em estudo realizado com estudantes de 

enfermagem de um centro médico acadêmico nos Estados Unidos, onde a pandemia 

foi associada a altos níveis de distúrbios do sono e redução geral na qualidade do 
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mesmo e consequentemente associado ao sofrimento psicológico (Brouwer et al., 

2021).  

Esta melhora no sono pode ser atribuída também a atuação da essência floral 

White Chestnut que acalma os pensamentos repetitivos que aumentam a latência do 

sono, ajudando no processo de adormecer e no sono tranquilo. Estudo realizado com 

indivíduos obesos de uma Unidade de Pesquisa Clínica de uma instituição pública do 

estado de São Paulo (Brasil) também atribuiu a melhora da qualidade de sono à 

essência floral White Chestnut (Fusco, 2018).  

No GP os relatos mostraram que o padrão de sono se manteve semelhante ao 

período anterior a intervenção.  

Na categoria notando alterações na frequência de pesadelos os relatos do GF 

identificaram que houve melhora dos pesadelos.  

Um estudo realizado com enfermeiras de um centro médico nos Estados 

Unidos analisou que os pesadelos e o estresse diário estão bidirecionalmente 

relacionados. Verificaram que em dias muito estressantes existe uma grande chance 

de se ter pesadelos e uma noite com pelo menos um pesadelo está relacionada a um 

dia seguinte muito estressante. Esse resultado caracterizou o ciclo diário de estresse 

e pesadelo em uma amostra vulnerável a altos níveis de estresse ocupacional (Garcia 

et al., 2021). 

Segundo Jung (2013), os sonhos são criações psíquicas que, em contraste com 

os conteúdos habituais da nossa consciência exercem efeitos notáveis na vida mental 

consciente. Considera ainda, que os sonhos constituem uma expressão frequente e 

normal do insconsciente e que o sonho não obedece à nossa vontade e que muitas 

vezes até se opõe as intenções da consciência (Jung, 2013. p.186,242).    

As essências florais tendem a conduzir o indivíduo a se olhar internamente e 

entrar em contato com aspectos que estão no nível inconsciente (Bach, 2012. p.13). 

Segundo Dr. Bach, a cura precisa vir de dentro através da correção de falhas e da 

harmonização do Ser (Bach, 2012. p.59). A essência floral Cerato, utilizada na fórmula 

floral deste estudo, está relacionada ao princípio da certeza íntima, e auxiliou no 

fortalecimento de escuta da voz interior, estimulou os sonhos ajudando a lembrá-los 

com mais facilidade. Os sonhos podem não ser agradáveis e serem interpretados 

como pesadelos, se deles emergir algum padrão de comportamento tido como 

desconfortável. Com o uso da fórmula floral emoções desagradáveis podem ser 

trazidas à superfície da consciência, mas quando identificadas tem-se a oportunidade 
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de compreender e purificar estas emoções (Kaminski, 2000. p.106). Percebeu-se nos 

relatos que no GF houve melhora dos pesadelos, mas no GP os relatos mostraram 

pouco avanço na autoconfiança, mudança de padrões de comportamento e, em 

alguns relatos houve aumento de pesadelos.   

Na categoria percebendo disposição física e motivação observou-se que com 

a melhora da qualidade do sono, a disposição física melhorou e a autoconfiança 

também colaborou.  

A essência floral Olive, presente na fórmula floral deste estudo, contribuiu para 

esta disposição, pois auxilia no enfrentamento das situações estressantes ajudando 

o indivíduo a confiar na sua orientação interior e colabora na regeneração do fluxo de 

energia física e mental.  

Os relatos do GP mostraram que a exaustão física se manteve presente 

levando os estudantes a não terem ânimo nem vontade de levantar da cama.  

Na categoria observando melhora na Tensão Pré-Menstrual (TPM) alguns 

estudantes do GF relataram perceber melhora dos sintomas psicobiológicos.   

Labilidade emocional (instabilidade), irritabilidade (ataques de choro), baixa 

auto-estima e nervosismo são sintomas frequentes na tensão pré-menstrual como 

observado em estudo com profissionais de enfermagem (De Mattia et al., 2008). 

Estudo realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde em Recife (Brasil), com 

estudantes universitários observou que os sintomas físicos e emocionais da síndrome 

pré-mesntrual podem limitar as atividades do dia-a-dia e diminuir a qualidade de vida 

(Maia et al., 2014). Estas foram justamente as emoções mais citadas nos relatos das 

estudantes do GF deste estudo. Os relatos do GP não demonstraram nenhuma 

melhora durante a TPM. 

Estudantes do GF relataram melhora de alguns sintomas da TPM com o uso 

da fórmula floral. Pôde-se perceber que Impatiens,  ajudou no alívio dos principais 

sintomas emocionais da TPM citados. Este floral auxilia a pessoa a se sentir mais 

tranquila e paciente, melhorando assim, a irritabilidade. Outra essência floral que 

colaborou foi Cherry Plum que no momento de angústia e irritabilidade ajuda a manter 

o controle e a calma. Seu efeito pode ter contribuído na liberação de angústias 

incômodas pelo choro relatado pelas estudantes do GF.  Assim, as essências florais 

colaboraram para que durante o período da TPM as mudanças de atitudes pessoais 

colaborassem no enfrentamento do processo de uma maneira mais tranquila.  
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Na categoria percebendo efeitos no grupo Placebo notou-se nos relatos que 

havia uma confiança interna de se estar tomando a fórmula floral e a participação no 

estudo foi vista como um momento de auto-olhar e auto-cuidado e isto contribuiu para 

as estudantes acharem que estavam melhores. Criou-se uma expectativa ao uso da 

fórmula.  

O efeito placebo, tido como um efeito da imaginação do indivíduo devido à sua 

expectativa em relação ao efeito da intervenção, pode ser observado em qualquer 

situação, para o bem ou para o mal. (Guerrini, Domene, 2020. p.129) Em um estudo 

de investigação e análise crítica do efeito placebo e dos florais de Bach para ajuda do 

alívio da dor, Howard (2007) comenta que ao se criar uma expectativa ela já passa a 

ser maior do que a crença, ela muda o efeito e consequentemente altera o estado 

emocional. 

De acordo com a teoria quântica, a mudança e o acesso às ‘in-formações’ 

presentes no campo quântico podem ser vivenciadas por qualquer pessoa desde que 

a consciência esteja aberta para esse processo. Contudo, para que se alcance um 

efeito significativo é preciso muita persistência, mentalização e libertar-se de todos os 

pensamentos negativos. Por isso, o placebo apresenta algum efeito, mas tende a não 

ultrapassar 33% dos efeitos (Guerrini, Domene, 2020. p.130). Gaab (2019) menciona 

que para os participantes do grupo placebo deve-se levar em consideração, que em 

fazendo parte do tratamento, a pessoa já se sente cuidada e este fato pode levar a 

uma melhora. 

Alguns relatos no GP mostraram um possível bem-estar mas em um contexto 

com ausência do  fator estressor acadêmico, como por exemplo, melhora do sono em 

período de férias ou pelo início de novo semestre escolar onde há mudanças de 

disciplinas. No período pré-pandemia a troca de informações entre os estudantes 

pode ter contribuído para a sensação de melhora.   

Na Terapia Floral, recomenda-se que as fórmulas sejam feitas de maneira 

personalizada baseadas na queixa da pessoa, mas dada a experiência empírica 

pressupôs-se que uma fórmula coletiva poderia obter resultados favoráveis. Embora 

as escalas utilizadas não tenham sido exitosas em diferenciar os efeitos, os resultados 

qualitativos são promissores e as limitações do estudo podem ter contribuído de 

sobremaneira para os achados. 
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7.4. LIMITAÇÃO DE ESTUDO  

Por mais cautela que se tenha na execução de um ensaio clínico vieses podem 

ocorrer tanto de origem metodológica quanto externa, não previstos e nem sempre 

reconhecidos pelos pesquisadores.  Algumas limitações foram identificadas como: a 

inviabilidade de se controlar a utilização da posologia recomendada; os grupos serem 

heterogêneos pelo Teste de Baccaro e EEP; mudança no processo de coleta de dados 

em virtude da pandemia; interferência da pandemia nos resultados obtidos para a 

escala AEEE, bem como ano do curso e ser aluno USP; a interação do ano do curso 

nos resultados obtidos na EEP e no Teste de Baccaro; intercâmbio das informações 

sobre o efeito das fórmulas entre os grupos pela proximidade dos estudantes; o tema 

da fórmula elaborada teve por foco o estresse vivenciado por estudantes numa 

situação presencial de ensino; os instrumentos utilizados para medir o efeito não 

foram adequados porque o efeito do floral é natureza sutil e pode ser imperceptível ao 

participante; parte dos participantes concluíram o estudo no período de férias.  
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8.CONCLUSÃO 
__________________________________________________________ 
 

“Então, se seguirmos, do princípio ao fim, 
nossos próprios ideais, nossos próprios desejos, 

com toda a força que possuímos, não haverá fracasso. 
Nossa vida será um tremendo sucesso, saudável e feliz.” 

(Dr. Edward Bach) 
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8. CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que estatisticamente a redução do nível de estresse 

foi igual tanto para o Grupo Floral quanto para o Grupo Placebo. Porém verificou-se 

que os relatos pessoais, sobre a utilização da fórmula, conseguiram expressar mais 

claramente a diferença entre os grupos participantes indicando que em futuros 

estudos a pesquisa qualitativa seja o melhor delineamento para avaliar os resultados 

da Terapia Floral. Os relatos dos participantes do Grupo Floral sugerem que o buquê 

de essências composto por Impatiens, Cerato, Elm, White Chestnut, Olive, Cherry 

Plum e Larch contribuíram para a melhora da qualidade do sono, autoconfiança e 

alteração de padrão de comportamento frente a determinadas situações.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Convido você a participar da pesquisa intitulada “Efeito das essências florais na redução do estresse 
em estudantes de enfermagem” desenvolvida pela terapeua floral Lucia Maria Nunes Freire de 
Albuquerque e sob a orientação da Profa. Dra. Ruth Turrini da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo. 
O objetivo do estudo é investigar o efeito das essências florais na redução do estresse nos estudantes 
de enfermagem. Para que este estudo possa ser realizado, preciso de sua voluntária colaboração. 
Os participantes serão sorteados e divididos em dois grupos: o controle que receberá frasco com 
placebo (a mesma solução, mas sem as essências florais) e o experimental, que receberá o frasco com 
o floral. Os participantes que receberem placebo, ao final da pesquisa, receberão as essências florais 
utilizadas. 
O estudo terá duração de 2 meses e será necessária a realização de 3 encontros para o 
acompanhamento da terapia.  Cada encontro terá a duração de 15 minutos. No primeiro encontro 
haverá o preenchimento de uma ficha com dados sociodemográficos e dois questionários sobre o 
estresse. No segundo e terceiro encontro serão preenchidos os 2 questionários sobre o estresse e 
duas perguntas para falar como você se sentiu utilizando a fórmula que recebeu. A resposta a estas 
duas perguntas serão gravadas via áudio, sem imagem. Sendo assim, necessito da sua autorização 
para que a gravação seja feita. Estes encontros serão realizados na sala de consulta do ambulatório 
da Escola de Enfermagem.  
Não há relatos descritos sobre efeitos adversos. Se sentir algum desconforto que ache estar 
relacionado com o uso do floral, entre em contato comigo pelo telefone (11) 99572-9829. O resultado 
esperado é o alívio no estresse, diminuindo a possibilidade de aparecimento de desordens físicas, 
mentais e emocionais. Sua participação irá contribuir para mais uma possibilidade de suporte ao apoio 
do estresse em estudantes de enfermagem, se os resultados mostrarem que a terapia floral pode 
reduzir os sinais e sintomas psicoemoionais do estresse. 
Sua identidade será preservada, e os dados obtidos serão utilizados somente para compor as 
estatísticas da pesquisa e posterior publicação de resultados. Não haverá nenhum custo para você em 
qualquer fase do estudo.  Sua participação não será remunerada e está prevista indenização, caso 
haja comprovação ético-legal do fato estar relacionado à utilização de essências florais. 
Você terá acesso às informações sobre a pesquisa sempre que desejar, bem como, total liberdade 
para deixar a pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem ônus.  
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao pesquisador responsável pela investigação para 
esclarecimento de dúvidas, Lucia Maria Nunes Freire de Albuquerque, que pode ser encontrada no 
endereço: Av. Mofarrej 348 Cj.1406 – Vila Leopoldina – SP; Telefone: (11) 99572-9829. E-mail: lm-
freire@uol.com.br. 
Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466 de 2012 que aprova as diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Caso você tenha alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem – USP – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 
– Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone - (11) 30618858, e-mail – cepee@usp.br  
Se você estiver de acordo, assine e rubrique este termo em duas vias e uma ficará com você. 
 
 

 
_______________________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
 

 
 

(Assinatura do Participante) 
 
 

______________________,____de_____________________de 2019. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DIGITAL 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO BIOSOCIODEMOGRÁFICO 
 

1. Nome Completo: 

 
2. E-mail:  

 

3. Telefone de contato:  

 
4. Sexo    Feminino (   )           Masculino (   ) 

 
5. Data de nascimento: 

 
6. Semestre que está cursando:  

 
7. Local onde reside  Com a família (   )   Pensão (   )   República (   )  Sozinho (   ) 

   CRUSP (   ) 
Bairro:  

8. Reside em São Paulo só para o curso?    Sim (  ) Não (  ) 
 

9. De que cidade e Estado veio ?     
 

10. Com quem reside diariamente Família (   )         Amigos (   )         Parentes (   ) 
 

11. Estado Civil  Solteiro(a) (   )         Casado(a) (   )          Separado(a) (   ) 
 

12. Tem filhos ?  Sim (   ) Não (   ) 

 
13.  Pratica algum esporte ?                         Qual ? 

 
14.  Atividade de Lazer: 

 
15.  Tem algum problema de saúde ?            Qual ? 

 
16.  Faz algum tratamento ? 

 
17. Toma algum medicamento ?                     Qual ? 

 

18.  Como chega à escola?   A pé (  ) 
Ônibus (  ) 
Metrô (  ) 
Trem (  ) 
Bicicleta/Patinete (  ) 
 

19. Você trabalha ?  Sim (  ) Não (  ) 

 
20. Faz uso de alguma Prática Complementar (Acupuntura, Reiki, Meditação, Aurículoterapia, 

Aromaterapia,etc...) ?   Qual? 
 

21. Aluno USP ?  Sim (  ) Não(  ) 
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ANEXO 1 - COMO DETECTAR O ESTRESSE EM VOCÊ E NO SEU COLEGA DE 
TRABALHO 

A lista de verificação abaixo é de autoria de Don Isabell e Sally Nelson que dirigem 
um programa de administração de estresse na Kaiser Permanente, na Califórnia. 
A lista o auxiliará a identificar as maneiras específicas pelas quais o estresse se 
manifesta em sua vida. Alguns sistemas corporais são mais reativos em uma pessoa 
do que em outra. 
Número excessivo de respostas positivas indica que você está caminhando em 
direção ao estresse. 
 
Favor assinalar a frequência com que você vivenciou cada um desses problemas 
nos últimos dois meses. Use os símbolos seguintes para responder à lista de 
verificação. 
 
              RESPOSTAS                                                                                                                 
VALOR 

Não tenho tido problemas        0 
Ocasionalmente         1 
Frequentemente         2 
 
              RESPOSTAS                                                                                                                 
VALOR 

1. Dores de cabeça por tensão       

2. Insônia no início do curso        

3. Fadiga          

4. Comer em excesso         

5. Prisão de ventre         

6. Dor na parte inferios das costas       

7. Úlcera péptica         

8. Nervosismo          

9. Pesadelos          

10. Pressão arterial alta        

11. Mão e pés frios         

12. Ingestão de álcool ou consumo de remédios sem receita   

13. Palpitações cardíacas        

14. Indigestão gástrica         

15. Dificuldades sexuais        

16. Pensamentos preocupantes       

17. Náusea ou vômitos         

18. Irritabilidade          

19. Enxaqueca          

20. Acordar cedo demais        

21. Perda de apetite         

22. Diarréia          

23. Dor nos músculos do pescoço e ombros     
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24. Acesso de asma         

25. Período de depressão        

26. Artrite           

27. Resfriado ou gripe comum        

28. Pequenos acidentes        

29. Sentimentos de raiva        

FONTE: Baccaro (1990) 
 
Diagnóstico de sua situação: 
- Menos que 04 pontos....................................... sem estresse 
- Entre 04 e 20 pontos ........................................ estresse moderado 
- Mais de 20 pontos ............................................ estresse intenso 
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ANEXO 2 - ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO 
 
 

 
 

Neste último mês, com que frequência... 
1 Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu inesperadamente?   0 1 2 3 4 
2 Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes em sua vida?   0 1 2 3 4 
3 Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0 1 2 3 4 
4 Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da vida? 0 1 2 3 4 
5 Você tem sentido que está lidando bem as mudanças importantes que estão 

ocorrendo em sua vida? 
0 1 2 3 4 

6 Você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver problemas pessoais? 0 1 2 3 4 
7 Você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo com a sua vontade? 0 1 2 3 4 
8 Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas que você tem que 

fazer? 
0 1 2 3 4 

9 Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida?  
 

0 1 2 3 4 

10 Você tem sentido que as coisas estão sob o seu controle?  
 

0 1 2 3 4 

11 Você tem ficado irritado porque as coisas que acontecem estão fora do seu controle? 0 1 2 3 4 
12 Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve fazer? 0 1 2 3 4 
13 Você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu tempo? 0 1 2 3 4 
14 Você tem sentido que as dificuldades se acumulam a ponto de você acreditar que 

não pode superá-las? 
0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens e instruções para aplicação 
As questões nesta escala perguntam sobre 
seus sentimentos e pensamentos durante o 
último mês. Em cada caso, será pedido para 
você indicar o quão frequentemente você tem 
se sentido de uma determinada maneira. 
Embora algumas das perguntas sejam 
similares, há diferenças entre elas e você deve 
analisar cada uma como uma pergunta 
separada. A melhor abordagem é responder a 
cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, 

não tente contar o número de vezes que você 
se sentiu de uma maneira particular, mas 
indique a alternativa que lhe pareça como uma 
estimativa razoável. Para cada pergunta, 
escolha as seguintes alternativas: 
0= nunca 
1= quase nunca 
2= às vezes 
3= quase sempre 
4= sempre 
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ANEXO 3 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ESTRESSE EM ESTUDANTES 
DE ENFERMAGEM (VERSÃO REDUZIDA) 

 

Leia atentamente cada item abaixo e marque com um “X” o número correspondente 
com a intensidade de estresse que a situação lhe provoca, conforme a legenda a 
seguir: 
 

0 1 2 3 
Não vivencio a situação Não me sinto 

estressado com a 
situação 

Me sinto pouco 
estressado com a 

situação 

Me sinto muito 
estressado com a 

situação 

 
1 A obrigatoriedade em realizar os trabalhos extraclasse 0 1 2 3 
2 Realizar os procedimentos assistenciais de modo geral  0 1 2 3 
3 Comunicação com os demais profissionais da unidade de estágio 0 1 2 3 
4 O ambiente da unidade clínica de estágio 0 1 2 3 
5 Comunicação com os profissionais de outros setores no local de estágio 0 1 2 3 
6 Ter medo de cometer erros durante a assistência ao paciente 0 1 2 3 
7 A forma adotada para avaliar o conteúdo teórico 0 1 2 3 
8 Distância entre a faculdade e o local de moradia 0 1 2 3 
9 Sentir insegurança ou medo ao fazer as provas teóricas 0 1 2 3 

10 O grau de dificuldade para a execução dos trabalhos extraclasse 0 1 2 3 
11 Perceber as dificuldades que envolvem o relacionamento com outros 

profissionais da área 
0 1 2 3 

12 Perceber a responsabilidade profissional quando está atuando no campo 
de estágio 

0 1 2 3 

13 Observar atitudes conflitantes em outros profissionais 0 1 2 3 
14 Transporte público utilizado para chegar à faculdade 0 1 2 3 
15 Tempo exigido pelo professor para a entrega das atividades extraclasse 0 1 2 3 
16 Distância entre a maioria dos campos de estágio e o local de moradia 0 1 2 3 
17 Faltar tempo para o lazer 0 1 2 3 
18 Transporte público utilizado para chegar ao local do estágio 0 1 2 3 
19 Faltar tempo para momentos de descanso 0 1 2 3 
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ANEXO 4 - COPE Breve* 
 

Estamos interessados em saber a maneira como você está tentando lidar com uma situação 
difícil. Cada item abaixo refere-se a uma maneira específica de lidar com essa situação. 
Avalie cada item separadamente, respondendo com as opções 1, 2, 3 ou 4 dentro dos 
parênteses. Responda as questões da forma mais sincera possível. 
 

1 = Não tenho feito de jeito nenhum 
2 = Tenho feito um pouco 
3 = Tenho feito mais ou menos 
4 = Tenho feito bastante 

 
( ) 1. Tenho me dedicado ao trabalho ou outras atividades para me distrair. 
( ) 2. Tenho concentrado meus esforços para fazer alguma coisa em relação à situação na 
qual me 
encontro. 
( ) 3. Tenho dito a mim mesmo(a): “isto não é real”. 
( ) 4. Tenho consumido álcool ou outras drogas/medicamentos para me sentir melhor. 
( ) 5. Tenho recebido apoio emocional de outras pessoas. 
( ) 6. Estou desistindo de enfrentar a situação. 
( ) 7. Tenho tomado alguma atitude para tentar melhorar a situação. 
( ) 8. Tenho me negado a acreditar que essa situação tenha acontecido. 
( ) 9. Tenho dito coisas para extravasar meus sentimentos desagradáveis. 
( ) 10. Tenho recebido ajuda e conselhos de outras pessoas. 
( ) 11. Tenho consumido álcool ou outras drogas/medicamentos para me ajudar a superar a 
situação. 
( ) 12. Tenho tentado enxergar a situação de outra forma para fazê-la parecer mais positiva. 
( ) 13. Tenho me criticado. 
( ) 14. Tenho tentado criar uma estratégia em relação ao que fazer. 
( ) 15. Tenho recebido conforto e compreensão de alguém. 
( ) 16. Estou desistindo de tentar enfrentar a situação. 
( ) 17. Tenho tentado enxergar algo de bom no que está acontecendo. 
( ) 18. Tenho feito piadas sobre a situação. 
( ) 19. Tenho feito coisas para pensar menos na situação como ir ao cinema, ver TV, ler, 
sonhar 
acordado(a), dormir ou ir às compras. 
( ) 20. Tenho aceitado a realidade do fato acontecido. 
( ) 21. Tenho expressado meus sentimentos negativos. 
( ) 22. Tento tentado encontrar conforto em minha religião ou crenças espirituais. 
( ) 23. Tenho tentado obter conselho ou ajuda com outras pessoas sobre o que fazer. 
( ) 24. Tenho aprendido a conviver com esta situação. 
( ) 25. Tenho pensado bastante sobre os passos que irei dar. 
( ) 26. Tenho me culpado pelas coisas que aconteceram. 
( ) 27. Tenho orado ou meditado. 
( ) 28. Tenho ridicularizado a situação. 

 

*Versão adaptada para o Português-Brasil por Brasileiro SV. Adaptação transcultural e propriedades 
psicométricas do Cope Breve em 
uma amostra brasileira. Goiânia-GO, Brasil, 2012.Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde daUniversidade Federal de Goiás. 84p. 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO DE SENSO DE COERÊNCIA DE ANTONOVSKY 
 

Aqui estão 13 perguntas sobre vários aspectos da sua vida. Cada pergunta tem sete respostas 
possíveis. Marque, por favor, o número que expresse a sua resposta, sendo o 1 e o 7 as 
respostas extremas. Se para você a resposta for a 1, selecione o número 1, se for a 7, 
selecione o número 7. Se nenhuma destas respostas for a sua, selecione o número que 
melhor expresse a sua maneira de pensar e sentir em relação à pergunta.  
Dê apenas uma única resposta em cada pergunta, por favor. 
 
1 - Você tem a sensação de que você NÃO se interessa realmente pelo que se passa ao seu 
redor? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito raramente                       Muito  
ou nunca          frequentemente 
 
2 – Já lhe aconteceu no passado você ter ficado supreendida pelo comportamento de pessoas 
que você achava que conhecia bem? 
1  2  3  4  5  6  7 
Nunca                                  Sempre  
aconteceu                  aconteceu 
 
3 – Já lhe aconteceu ter ficado desapontada com pessoas em que você confiava? 
1  2  3  4  5  6  7 
Nunca                                  Sempre  
aconteceu                  aconteceu 
 
4 – Até hoje a sua vida tem sido 
1  2  3  4  5  6  7 
Sem nenhum          Com objetivos e 
objetivo ou meta clara                 metas muito claros 
 
5 – Você tem a impressão de que você tem sido tratada com injustiça? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 
 
6 – Você tem a sensação de que está numa situação pouco comum, e sem saber o que fazer? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 
 
7 – Aquilo que você faz diariamente é: 
1  2  3  4  5  6  7 
Uma fonte                       Uma fonte de 
de profundo sofrimento                          prazer e satisfação 
e aborrecimento 
 
8 – Você tem ideias e sentimentos muito confusos? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 
 
9 – Você costuma ter sentimentos que gostaria de não ter? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 
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10 – Muitas pessoas (mesmo a que tem caráter forte) algumas vezes sentem-se fracassadas 
em certas situações. Com que frequência você já sentiu fracassada no passado? 
1  2  3  4  5  6  7 
Nunca                                  Muito 

            frequentemente 
11 – Quando alguma coisa acontece na sua vida, você geralmente acaba achando que: 
1  2  3  4  5  6  7 
Você deu maior                                Você avaliou 
ou menor importância            corretamente  
ao que aconteceu         a importância 
do que deveria ter dado                          do que aconteceu 
12 – Com que frequência você tem a impressão de que existe pouco sentido nas coisas que 
você faz na sua vida diária? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 
 
13 – Com que frequência você tem sentimentos que você não tem certeza que pode controlar? 
1  2  3  4  5  6  7 
Muito                       Muito raramente 
frequentemente                   ou nunca 

 
 

                    
 

 
 


