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Resumo 

Estudos e relatos na imprensa têm caracterizado os estudantes universitários como uma 

população com alta prevalência de depressão, ansiedade e níveis elevados de estresse. Esse 

fato tem despertado um crescente interesse acerca de possíveis relações entre vivências 

acadêmicas e a saúde mental estudantil. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo 

principal descrever o estado da saúde mental do estudante universitário, e analisar as relações 

entre dimensões acadêmicas, sociodemográficas e de hábitos de vida com sintomas de 

transtornos mentais comuns (TMC), depressão, ansiedade e estresse. Este trabalho é composto 

por três estudos, o primeiro buscou descrever um panorama de saúde mental dos estudantes, o 

segundo dedicou-se a comparar a saúde mental de estudantes cotistas e não cotistas, enquanto 

o terceiro investigou as relações entre dimensões de integração ao ensino superior e 

problemas de saúde mental de universitários. Esta pesquisa se enquadra como uma pesquisa 

transversal de caráter descritivo correlacional, de abordagem quantitativa.  O levantamento de 

dados foi realizado por meio de instrumento online, composto por questionário 

sociodemográfico e de hábitos de vida, escalas com questões relacionadas a integração social 

e acadêmica, pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) e pela Escala de Depressão, 

Ansiedade e Estresse (DASS-21). Participaram da pesquisa 7.177 estudantes de graduação da 

Universidade Federal da Bahia. Os resultados indicaram altas prevalências de sintomas 

indicativos de possível presença de TMC 71,5%, com sintomas moderados a extremamente 

severos de depressão 49,1%, de ansiedade 54,5% e de estresse 54,8%. Os estudantes cotistas, 

de maneira geral, apresentaram piores condições de saúde mental do que os não cotistas, com 

maiores prevalências de sintomas de TMC, depressão, ansiedade e estresse. As análises 

demonstram haver correlações entre fatores de integração acadêmica e social com a saúde 

mental, sendo a satisfação com o desempenho a dimensão que apresentou a maior associação 

com TMC, (r = -0,415; p < 0,001), depressão (r = -0,391; p < 0,001), ansiedade (r = -0,300; p 

< 0,001) e estresse (r = -0,311; p < 0,001). A partir dos resultados, propõe-se a formulação e 

fortalecimento de estratégias para enfrentamento do problema.  

 

Palavras-chave: saúde mental, estudantes universitários, integração acadêmica, 

depressão, ansiedade e estresse. 
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Abstract 

 

Studies and reports in the press have characterized university students as a population with a 

high prevalence of depression, anxiety and high levels of stress. This fact has aroused a 

growing interest about possible relationships between academic experiences and student 

mental health. In this context, this research aimed to describe the state of mental health of the 

university student, and to analyze the relationships between academic, sociodemographic and 

lifestyle dimensions with symptoms of common mental disorders (CMD), depression, anxiety 

and stress. This work consists of three studies, the first sought to describe a panorama of 

students' mental health, the second was dedicated to comparing the mental health of quota 

students and non-quota students, while the third investigated the relationships between 

dimensions of integration to higher education and university students' mental health problems. 

This research is a cross-sectional research of a descriptive correlational character, with a 

quantitative approach. The data survey was carried out using an online instrument, consisting 

of a sociodemographic and lifestyle questionnaire, scales with questions related to social and 

academic integration, the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) and the Depression, 

Anxiety and Stress (DASS-21). 7,177 undergraduate students from the Federal University of 

Bahia participated in the research. The results indicated high prevalence of symptoms 

indicative of possible presence of CMD 71.5%, with moderate to extremely severe symptoms 

of depression 49.1%, anxiety 54.5% and stress 54.8%. Quota students, in general, had worse 

mental health conditions than non-quota students, with a higher prevalence of CMD 

symptoms, depression, anxiety and stress. The analyzes show that there are correlations 

between academic and social integration factors with mental health, with satisfaction with 

performance being the dimension that presented the greatest association with CMD, (r = -

0.415; p <0.001), depression (r = -0.391 ; p <0.001), anxiety (r = -0.300; p <0.001) and stress 

(r = -0.311; p <0.001). Based on the results, it is proposed to formulate and strengthen 

strategies to face the problem. 

 

Keyswords: mental health, univeity students, academic integration, depression, anxiety, stress. 
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Apresentação 

 

Estar na universidade faz parte do projeto de vida de muitos brasileiros que depositam 

no ensino superior suas expectativas de formação profissional, ascensão social e 

desenvolvimento pessoal. Um período marcado por importantes experiências individuais e 

coletivas, que demandam daqueles que vivenciam essa etapa, habilidades para ajustar-se a 

uma nova cultura (Assis & Oliveira, 2010; Souza, 2017). Para os jovens, a entrada na 

universidade pode ser vista como um rito de passagem, um importante passo no ciclo de vida, 

sendo considerado um dos principais eventos emancipatórios próprios dessa fase do 

desenvolvimento (Souza, 2017; Tinto, 1988). Tornar-se um estudante universitário constitui-

se uma parte significativa da identidade desses indivíduos, uma vez que permite que eles 

desenvolvam a autonomia, a tomada de decisões, ao mesmo tempo que favorece a formação 

de novos vínculos afetivos e a inserção em novos grupos sociais.  

No entanto, apesar de esse ser um fluxo natural na vida de uma parcela da população, 

estudos descrevem frequentemente a trajetória acadêmica como um período de sobrecarga de 

estresse (Santos, 2011), sofrimento psíquico (Andrade et al., 2014) e exaustão física e 

emocional (Fogaça et al., 2012).  Sugerindo ainda que psicopatologias como depressão, 

transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, estresse, entre outras têm ocorrido com 

expressiva frequência no público universitário, provocando preocupações entre o corpo 

acadêmico e familiares (Castro, 2017; Cerchiari et al., 2005; Souza, 2017; Mondardo & 

Pedon, 2005).  Para parte desses estudantes, a universidade torna-se um lugar de sentimentos 

ambíguos, ao mesmo tempo que desperta prazer, provoca sofrimento e por vezes adoecimento 

(Souza et al., 2017). Indicativos como esses trazem inquietações acerca dessa relação 

estudante-universidade e os impactos dessa relação na saúde mental estudantil.  

É possível observar que a temática da saúde mental tem despertado um crescente 

interesse, tanto no meio acadêmico, quanto na imprensa e sociedade em geral (Castro, 2017; 
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Graner & Cerqueira, 2019; Macaskill, 2013; Mazetti, 2020). Esse interesse é acompanhado 

por uma forte percepção de que tem ocorrido um aumento considerável da incidência de 

sofrimento psíquico entre os estudantes universitários no Brasil e no mundo (Silveira et al., 

2011; Storrie et al., 2010). As discussões sobre a saúde mental de estudantes universitários 

têm ultrapassado os muros dos campi e podem ser percebidas ao se analisar as chamadas 

“evidências anedotais” encontradas sobre o tema. Dentre essas evidências, destacam-se o 

acúmulo de matérias e artigos jornalísticos encontrados em revistas eletrônicas como, por 

exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Agência Brasil e G1, que abordavam os 

problemas emocionais vivenciados pelos acadêmicos (Mazetti, 2020). Essas reportagens 

apresentam relatos de universitários sobre o sofrimento emocional vivenciado durante o 

período de formação universitária, e casos de surtos psiquiátricos dentro dos campi. Tem-se 

como exemplos suicídios de estudantes de importantes universidades brasileiras, como a 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de São Paulo e da Universidade de 

Brasília, que tiveram grande repercussão nacional (Brito, 2018; Ferraz Junior, 2017; Vieira, 

2018).    

Informações acerca da saúde mental dos estudantes universitários também têm sido 

investigadas nas pesquisas quadrienais realizadas pela Associação Nacional dos Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) em colaboração com o Fórum Nacional de 

Pró-Reitores para Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace) (Fonaprace, 2018). Desde 

2010, a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos (as)  das 

IES traz questões referentes à saúde mental de graduandos. Os dados da quinta edição (2018) 

do levantamento constataram que 83,5% dos estudantes relataram vivenciar dificuldades 

emocionais que interferem na sua vida acadêmica, um percentual maior do que o apresentado 

em 2014, que era de 79,8%. As principais dificuldades relatadas pelos estudantes foram 

ansiedade (63,6%) e desânimo ou desmotivação (45,6%). Em uma perspectiva histórica, ao se 
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analisar os três relatórios pode-se observar que entre a terceira e quarta pesquisa houve uma 

diminuição das dificuldades emocionais, voltando a crescer na última edição (Fonaprace, 

2016).  

Dentro desse contexto, também se observa uma crescente sensibilização do corpo 

acadêmico em relação às necessidades de saúde mental dos estudantes. Diante dessa 

demanda, cada vez mais, universidades investem na criação e reestruturação de programas, 

centros de apoio psicossociais e outras intervenções voltadas para a saúde mental e bem estar 

de seus estudantes (Tamashiro, Amaral, Martins, Celeri & Bastos, 2019; Lantyer, Varanda, 

Souza, Padovani & Viana, 2016). A Universidade de São Paulo, por exemplo, desenvolveu 

uma plataforma unificada chamada de “Escritório de Saúde Mental”, com objetivo de 

prevenir sofrimentos, oferecer orientações e acolhimento inicial aos estudantes (Leão, Ianni & 

Goto, 2019).  Já na Universidade Federal da Bahia, surgiu o Programa PsiU – Universidade, 

Saúde Mental e Bem-estar da Universidade. Criado em 2017, tem como proposta discutir e 

dar visibilidade a temas como saúde, bem-estar e convivência com as diferenças entre os 

alunos da universidade. Entre as principais ações do programa está o Plantão de Acolhimento 

que presta escuta especializada à comunidade acadêmica (UFBA, 2018). 

De maneira geral, a literatura relata com frequência presença de sofrimento psíquico 

entre os estudantes universitários (Graner & Cerqueira, 2019), indicando elevadas 

prevalências de transtornos mentais como depressão e ansiedade (Mesquita et al, 2016; Leão 

et al, 2018; Eisenberg et al, 2007).  Descreve ainda, um aparente aumento no número e na 

gravidade dos problemas de saúde mental entre seus estudantes (Benton et al., 2003; Storrie et 

al., 2010), com maiores taxas de depressão do que na população geral (Ibrahim et al., 2013), 

indicando diferentes aspectos, a exemplo de gênero, questões socioeconômicas, situação de 

moradia e área de cursos como possíveis fatores que interferem na saúde mental dos 

universitários (Santos, 2011; Steptoe et al., 2007).  



14 
 

Entre os principais temas investigados em âmbito internacional estão a ansiedade e a 

depressão (Claudino & Cordeiro, 2006; Steptoe et al., 2007; Montoya Vélez et al., 2011), 

estresse acadêmico e desempenho (Feldman et al., 2008), estratégias de coping (Costa & Leal, 

2004), sintomatologia depressiva e percepção de desempenho (Santos et al., 2012). Observa-

se também muitas pesquisas voltadas para os serviços de aconselhamento em saúde mental e 

de apoio ao estudante, a qualidade desses serviços e os estigmas a eles relacionados (Chew‐

Graham et al., 2003; Givens & Tjia, 2002; Mowbray et al., 2006).  Em uma direção parecida, 

as publicações nacionais, em sua maioria abordam os transtornos mentais menores e quadros 

sintomáticos como depressão (Costa et al., 2012; Cavestro & Rocha, 2006); ansiedade 

(Almondes & Araújo, 2003;  Baldassin, Martins & Andrade,  2006), estresse (Guimarães, 

2014; Torquato et al., 2015); consumo de álcool e outras drogas (Kerr-Corrêa et al., 2003), 

qualidade do sono (Almondes & Araújo, 2003; A. Coelho et al., 2010) e suicídio (Dutra, 

2012; Meleiro, 1998).   

Tanto as evidências anedotais quanto o crescimento contínuo de pesquisas e 

intervenções que abordam essa temática (Castro, 2017; Sahão, 2019; Souza, 2017) sugerem a 

relevância de estudos voltados para esse público. Bem como, reforçam a necessidade 

imperativa de encontrar direção e respostas para uma problemática que tem despertado a 

atenção de pesquisadores e da sociedade.   

A compreensão de que a saúde mental é um fenômeno complexo, no qual o 

adoecimento é fruto de múltiplas causas que se correlacionam, provocam um olhar 

diferenciado para os aspectos a ele relacionados. No contexto universitário, não é diferente. 

Muitos estudiosos discutem o papel determinante de fatores psicossociais, ambientais e 

demográficos no desencadeamento e no curso dos distúrbios psiquiátricos entre os estudantes 

(Ariño & Bardagi, 2018; Lima et al., 2006; Santos et al., 2017; Steptoe et al., 2007).   
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Por muito tempo os impactos dos transtornos mentais foram subestimados, visto que 

os baixos índices de mortalidade encobriam os reais efeitos do adoecimento mental. A 

relevância da temática só passou a ser reconhecida a partir da divulgação de estudos que 

demonstravam as consequências das incapacitações provenientes das psicopatologias, 

aferindo a média da quantidade de anos vividos com as incapacitações dos transtornos e os 

anos perdidos com as mortes precoces decorrentes desses adoecimentos. Os TMS 

correspondem a 12% da carga de doenças, sendo que a cronicidade desses transtornos traz 

grandes prejuízos, tanto para a pessoa acometida por eles quanto para a sociedade em geral, 

causando sobrecarga ao sistema de saúde, altos índices de afastamento no trabalho, aumento 

das demandas do INSS, diminuição da qualidade de vida dessas pessoas, entre outros (Santos 

& Siqueira, 2010).  

O manual de Classificação Internacional de Doenças (CID 11) descreve os transtornos 

mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento como síndromes caracterizadas por 

distúrbios significativos na cognição, regulação emocional ou no comportamento do 

indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 

desenvolvimento.  São normalmente associados a angustia e comprometimentos funcionais, 

causando prejuízos a diversas áreas da vida do indivíduo.  Cerca de 90% dos distúrbios 

mentais consistem em transtornos mentais não psicóticos, chamados de Transtornos Mentais 

Comuns - TMC (Lopes et al., 2003). O conceito de Transtornos Mentais Comuns foi 

desenvolvido por Goldberg e Huxley (1992) e se refere a um conjunto de sintomas que 

incluem além de depressão não psicótica, ansiedade e quadros de sintomas não específicos 

(Jansen et al., 2011).  Os TMCs, ainda que não possam ser classificados como transtornos 

psiquiátricos, causam sofrimento psíquico e afetam de forma negativa a vida das pessoas, 

causando prejuízos e incapacidades disfuncionais (Graner & Cerqueira, 2019; Maragno et al., 

2006). 



16 
 

Em revisão sistemática realizada por Santos e Siqueira (2010) de estudos brasileiros 

produzidos de 1997 a 2009que investigavam a prevalência de TMC, os autores identificaram 

uma variação entre 20% e 56% de presença de transtornos mentais comuns, diferenciando-se 

de acordo com o contexto e população participante dos estudos. Entre indivíduos com idade 

de 18 a 24 anos, faixa etária de grande parte dos estudantes universitários, a prevalência de 

TMC encontrada em estudo em Pelotas foi de 24,5%, obtendo associações positivas com os 

fatores, ser do sexo feminino, não estar estudando, não estar trabalhando e consumir álcool 

pelo menos uma vez por semana (Jansen et al., 2011).    

De acordo com a revisão de literatura realizada por Graner & Cerqueira (2019), 

estudos realizados com estudantes universitários estimam que entre 18,5% a 44,9% dos 

alunos apresentem indicativo de TMC (Graner & Cerqueira, 2019). Essa variação de 

resultados pode ser explicada, entre outros fatores, pelos diferentes instrumentos utilizados 

nas pesquisas, pelos recortes utilizados, como cursos, por exemplo, bem como pelas 

diferenças culturais e socioeconômicas das universidades estudadas e do seu alunado.  É 

consensual que os distúrbios mentais não psicóticos sofram grande influência de condições 

ambientais desfavoráveis, que podem determinar o início e/ou severidade do adoecimento. 

Entre esses fatores, a literatura destaca a dificuldade financeira como um dos eventos 

estressores que mais se relacionam com o aparecimento de TMCs. Outras variáveis que 

também se associaram positivamente foram eventos de violência, rompimento de 

relacionamentos amorosos, mudança forçada de moradia e doenças graves (Lopes et al., 

2003). No contexto acadêmico, a literatura sugere que fatores como dificuldade para fazer 

amigos, auto avaliação ruim de desempenho acadêmico, pensar em abandonar o curso, 

percepção de apoio emocional insuficiente ou ruim e dificuldade para tirar dúvida em sala de 

aula, são variáveis que se associam positivamente a esse tipo de distúrbio (Fiorotti et al, 2010; 

Lima et al., 2006). 
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Entre os TMCs, a depressão é o transtorno do humor que mais tem despertado o 

interesse de pesquisadores, profissionais de saúde e até do público em geral. Esse interesse se 

revela de maneiras variadas, desde as inúmeras publicações científicas e leigas sobre o tema 

até o aumento de opções e procura por medicações antidepressivas (Coser, 2003). Essa 

preocupação possivelmente está relacionada com o crescimento da doença em todo o mundo, 

tal como pelas consequências assustadoras que a depressão pode ocasionar. Del Porto (1999) 

debate os vários usos do termo depressão na sociedade contemporânea. Desde a apropriação 

da terminologia feita pelo senso comum como um sinônimo para a tristeza até o uso do termo 

pelas ciências sociais e da saúde. Os conceitos de depressão podem fixar-se nos aspectos dos 

sintomas, nas síndromes ou na doença propriamente dita.  

De maneira geral, a depressão caracteriza-se pela perda de afetos positivos. As duas 

principais queixas são sensação persistente de tristeza/angústia, também descrita como 

sensação de vazio, e a perda de prazer por atividades antes prazerosas (Del Porto, 1999). 

Segundo Dalgalarrondo (2008), as síndromes depressivas caracterizam-se por uma 

diversidade de sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, ideativos e cognitivos, que 

estão relacionadas com a vontade, auto valoração e a psicomotricidade. Em casos mais 

graves, sintomas psicóticos, alterações motoras marcantes e fenômenos biológicos neuronais 

ou neuroendócrinos podem se manifestar. 

Considerada como um transtorno multi-problemático que leva ao comprometimento 

das relações interpessoais, sociais e ocupacionais (Sadock & Sadock, 2008), a depressão pode 

ter diversas causas, sendo as principais: predisposição genética, desequilíbrio neuroquímicos, 

questões biológicas em geral. Quanto aos aspectos psicológicos, a depressão apresenta relação 

positiva com situações de perda. Experiências de luto, saída de emprego, perda de status 

socioeconômico, entre outros, são situações com grande impacto para o indivíduo 

(Dalgalarrondo, 2008).  Além dos sintomas psicológicos e fisiológicos, nos quadros 
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depressivos alguns comportamentos podem auxiliar no diagnóstico correto. São evidências 

comportamentais comuns, nesses casos, retraimento social, comportamentos suicidas, crises 

de choro, retardo ou agitação psicomotora (Del Porto, 1999). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que haja mais de 300 

milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo e esse número tende a aumentar. Além 

disso, a depressão está entre as patologias com maior carga de doença, causando 

incapacitação nos indivíduos, sendo assim responsável por inúmeros prejuízos financeiros e 

sociais (OMS, 2018). No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre com depressão, o que 

equivale a 12 milhões de pessoas, caracterizando-se como a maior taxa da américa latina e a 

quinta maior do mundo (WHO, 2017). Mais recentemente, a plataforma de psicoterapia 

online, Vittude (2019) publicou em seu site os resultados de levantamento realizado entre 

outubro de 2016 e abril de 2019, obtendo 492.790 respostas da escala DASS-21. Segundo a 

plataforma, 86% dos respondentes sofrem com algum transtorno mental, sendo que 59% 

apresentaram sintomas na faixa extremamente grave de depressão, 63% com sintomas de 

ansiedade extremamente severa. e 37% sintomas de estresse em grau severo, 59%.  

Entre os estudantes universitários, a depressão é um dos problemas de saúde mental 

mais comuns, atingindo cerca de 1/3 dos estudantes (Ibrahim et al., 2013), valor bem acima 

dos estimados pela OMS na população em geral. Possui sintomas que afetam o desempenho 

acadêmico, as relações afetivas e aumentam o risco de ideação suicida e tentativa de suicídio 

(Steptoe et al., 2007). A incidência de transtornos mentais, como a depressão, durante a 

adolescência e início da vida adulta pode levar a um acúmulo de consequências que poderão 

repercutir na vida adulta por meio de seu impacto na carreira profissional e relações sociais, 

limitando as oportunidades futuras (OMS, 2018; Aalto-Setälä et al., 2001; Newmanet al., 

1996).  Possivelmente a depressão tem sido a condição de saúde mental mais investigada e 

tem acumulado uma gama de estudos (Castro, 2017; Moreira & Furegato, 2013; Rios, 2006; 
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Souza, 2017). Apesar disso, a revisão de literatura realizada por Ibrahim et al. (2013) 

evidencia o quanto as pesquisas sobre depressão em universitários ainda necessitam avançar. 

Os autores analisaram 24 artigos datados entre 1990 e 2010, destacando que apesar da 

importância e do aumento de publicações não houve melhora significativa na qualidade dos 

estudos ao longo do tempo. Outro fato destacado por eles é a variabilidade de resultados, com 

taxas de prevalência que vão entre 10 a 85%, com média ponderada de 30,6%. 

Uma das principais preocupações acerca da depressão diz respeito ao aumento de risco 

para o suicídio. Nos últimos 50 anos o suicídio cresceu aproximadamente 60%, a nível global, 

sendo que no Brasil é responsável por 5,5 mortes para cada 100 mil habitantes por ano 

(WHO, 2017; Ministério da Saúde, 2017). Estima-se que para cada suicídio consumado 

ocorrem de até 20 tentativas de suicídio, os quais, por sua vez, podem deixar sequelas das 

mais diversas.  Estudos que investigam os principais fatores de risco para a ideação suicida e 

o suicídio apontam as transições ou mudanças, situações de alto nível de estresse ou de 

angústia, exposição a eventos de vida traumáticos, adversidades familiares, fatores 

socioeconômicos, comportamentos de risco, o uso abusivo de álcool e drogas e transtornos 

mentais como situações comuns em muitos casos de suicídio e que também fazem parte da 

realidade de vida de muitos estudantes (Vasconcellos et al., 2016; Dutra, 2012; Ores et al, 

2012; Beautrais, 2000).   

A fim de investigar a ideação suicida entre universitários, Dutra (2012) realizou uma 

pesquisa com 637 graduandos de Psicologia do Rio Grande do Norte, em que os resultados 

demonstraram que 52,45% dos estudantes relataram que tinham ideação suicida e 7,5% já 

tinham tentado se matar.  Por sua vez, Santos e colaboradores (2017) constataram que 

aproximadamente 9% dos participantes tinham tido ideias suicidas no último mês e que os 

aspectos da classe econômica, orientação sexual, prática religiosa, tentativas de suicídio de 

familiares ou amigos e uso abusivo de álcool estavam associadas positivamente ao 
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pensamento suicida. A variável depressão também apareceu no estudo, sendo o fator de maior 

risco encontrado.  

Em Portugal, a ideação suicida foi tema de uma pesquisa quase experimental que 

comparou universitários com não universitários, separando por grupos similares. Os 

resultados encontraram uma maior prevalência de ideação suicida entre não universitários e 

sugerem que a vida universitária por si só não é fator definitivo para o comportamento 

suicida, sendo necessário que, ao se investigar o tema entre estudantes, outros aspectos sejam 

considerados (Vasconcellos et al., 2016).   

Outro problema de saúde mental comumente investigado entre estudantes 

universitários é a ansiedade (Eisenberg, Gollust, Golberstein & Hefner, 2007; Gama, Moura, 

Araújo & Teixeira-Silva, 2008; Leão, Gomes, Ferreira & Cavalcanti, 2018). . A ansiedade 

pode ser compreendida como uma reação natural ante aos desafios e mudanças, entretanto, 

quando em níveis altos, pode trazer prejuízos ao indivíduo, principalmente quando 

desencadeia síndromes ansiosas. Essas se agrupam em duas grandes categorias, sendo a 

primeira de transtornos de ansiedade generalizada e a segunda de crises de ansiedade. O grupo 

dos transtornos generalizados se caracteriza por sintomas ansiosos exacerbados e frequentes, 

em que comumente nota-se uma constante tensão, irritabilidade e/ou angústia. Pessoas com 

transtornos ansiosos tendem a viver sobressaltadas e entre os sintomas mais comuns estão a 

insônia, dificuldade para se concentrar, cefaleia, sudorese e sensação de mal-estar no 

estômago.  O segundo grupo, por sua vez, caracteriza-se por crises intermitentes, em que 

pessoas nessas situações apresentam sintomas ansiosos com grande intensidade e podem, ou 

não, apresentar-se concomitantemente com a ansiedade generalizada (Dalgalarrondo, 2008).  

A trajetória acadêmica é composta por muitas situações novas, necessidade de 

desenvolvimento de atitudes mais autônomas, com grande quantidade e diversidade de 

avaliações, o que naturalmente pode provocar ansiedade nos estudantes. Entretanto, observa-
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se que em muitos casos a ansiedade ultrapassa os níveis normais e acaba se configurando 

como uma patologia (Almeida, 2015; Lameu, 2014). A ansiedade patológica geralmente 

provoca uma série de sintomas que muitas vezes afeta as relações interpessoais, a 

aprendizagem, a atenção e a memória (Cabrera & Sponholz, 2002), funções importantes na 

adaptação e desenvolvimento acadêmico dos estudantes.  

Almeida (2015) conduziu um estudo com 1.968 universitários portugueses e encontrou 

prevalência de 15,6% de ansiedade moderada a severa. A pesquisa indicou que estudantes 

com ansiedade moderada ou severa apresentam valores superiores de comportamento de 

risco, maior consumo de tabaco, piores hábitos alimentares e maior inatividade física. Já em 

pesquisa com 609 estudantes de cursos da área de saúde em uma universidade federal 

brasileira, encontrou-se níveis de ansiedade moderada a alta de 91,5% (ansiedade traço), e de 

92,9% (ansiedade estado). No estudo, a ansiedade traço-estado se associou a ser do sexo 

feminino, falta de atividades de lazer e sentir desconforto físico (Chaves et al., 2015). 

A ansiedade também foi foco de um estudo com graduandos de cursos da área de 

saúde de um centro universitário do Ceará. Os resultados indicaram prevalência de 36,1% de 

ansiedade entre os participantes, estando associadas as variáveis: ser do sexo feminino, ter 

relacionamentos insatisfatórios com familiares e colegas, ter insônia, não praticar atividade 

física e apresentar maior preocupação com o futuro (Leão et al., 2018). Os altos índices de 

ansiedade entre os estudantes universitários encontrados em diversas pesquisas (Baldassin et 

al., 2006; Brandtner & Bardagi, 2009) podem ser vistos como um retrato da realidade 

brasileira. Segundo dados da OMS, no Brasil cerca de 9,3% (19,4 milhões de brasileiros) 

apresentam quadros de ansiedade (WHO, 2017).  

Entre os temas associados à saúde mental, o estudo do estresse no ambiente 

universitário desponta como um dos que mais tem crescido, investigando os principais fatores 

estressores no ambiente acadêmico, e sua relação com outros problemas de saúde mental e 
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com o desempenho. O estresse pode ser conceituado como um processo pelo qual o indivíduo 

percebe e reage às situações consideradas como desafiadoras, prejudiciais, ou ameaçadoras 

(Straub, 2014).  Esse processo é constituído de algumas etapas que variam quanto ao tempo e 

a intensidade, a depender de fatores como genética e história de vida (Lameu et al., 2016). 

Segundo Lipp (2004), as situações de estresse tendem a desencadear respostas diversas no 

indivíduo, com reações físicas como sudorese, taquicardia, tensão muscular, assim como 

sensação de estar alerta, reações psicológicas como angústia, insatisfação, irritabilidade, 

dificuldade de concentração, dificuldades interpessoais, preocupações excessivas, entre outros 

(Camelo & Angerami, 2004). 

No contexto acadêmico, o estudante precisa lidar rotineiramente com situações que 

exigem adaptações, o que nem sempre ocorre com facilidade, tornando-se uma fonte de 

estresse (Bublitz et al., 2012). Os estressores podem ser externos, como avaliações, prazos, 

metodologia de ensino, dentre outros, e estressores internos, a exemplo de auto eficácia, 

autoestima, desmotivação para os estudos, problemas para gerenciar os relacionamentos, entre 

outros (Lameu, Salazar & Souza, 2016). Frente a eventos como esses, o estudante muitas 

vezes leva a sentimentos de desgaste, exaustão, incapacidade e falta de controle, ficando mais 

vulnerável ao adoecimento físico e mental, principalmente quando não dispõe de fatores de 

proteção como por exemplo o suporte social (Souza, Caldas & De Antoni, 2017).      

Pesquisa realizada na Universidade Rural do Rio de Janeiro encontrou prevalência de 

50%, de estresse nos participantes, constatando maior incidência em alunos que moram em 

residências estudantis e estão mais distantes da convivência familiar. Entre os sintomas mais 

frequentes estão o desgaste físico (49,10 %) e problema de memória (38,40%) (Lameu et al., 

2016). Por sua vez, Castro (2017) identificou prevalência de 62% de estresse em estudantes 

de Engenharia de uma universidade pública dos últimos semestres e atribuiu como um dos 

possíveis estressores as incertezas quanto ao futuro profissional. Quanto a relação entre 
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estresse e desempenho, os estudos se dividem, pois alguns não estabelecem uma relação entre 

o estresse e o baixo desempenho em estudantes (Mondardo &, Pedon 2005), enquanto outros 

confirmam esta relação (Monteiro et al., 2007).   

Apesar da repercussão que a temática ganhou nos últimos anos, com diversos estudos 

sugerindo que os índices de depressão e demais transtornos mentais em estudantes 

universitários cresceram ao longo dos anos (Benton et al., 2003; Storrie et al., 2010), estudos 

epidemiológicos mais amplos encontraram resultados diferentes. Ibrahim e colaboradores 

(2013), ao revisarem artigos sobre prevalência de depressão publicados entre 1990 e 2010, 

não constataram aumento significativo nas taxas de depressão entre os estudantes. Um 

resultado similar foi encontrado em um importante estudo epidemiológico realizado nos 

Estados Unidos por Blanco e colaboradores (2008) comparando estudantes universitários e 

seus pares não frequentadores da universidade. O levantamento buscou avaliar a prevalência 

de transtornos psiquiátricos, correlatos sociodemográficos e taxas de tratamento entre 

indivíduos que frequentam faculdades e indivíduos que não frequentam. Estabeleceu-se como 

faixa etária para idade universitária, jovens de 18 a 24 anos. O resultado obtido indicou que 

quase metade dos jovens estudantes apresentou algum transtorno mental no ano anterior e 

que, entre seus pares, não estudantes a taxa global de transtornos mentais não foi 

significativamente diferente; em relação aos transtornos de humor, também não foi 

encontrado diferença. Os transtornos com maior prevalência entre os estudantes foram 

transtorno por uso de álcool (20,37%) e transtornos de personalidade (17,68%).  

Resultados como esses aumentam as tensões que circundam a temática na busca de se 

entender a relação universidade e adoecimento mental. Apesar da preponderância de dados 

que corroboram que entre os estudantes universitários tem ocorrido um aumento de incidência 

de transtornos mentais, Sharkin (1997) alertou que essa tendência pode ser fruto de 
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impressões clínicas e de uma percepção mais ampliada do problema, recomendando o uso de 

instrumentos padronizados (Kitzrow, 2003). 

Além disso, ainda que tenha ocorrido um crescimento em publicações sobre a saúde 

mental estudantil, é possível perceber algumas limitações e lacunas na literatura nacional e 

internacional. Entre elas, destacam-se aqui: a carência de estudos epidemiológicos nacionais 

com dados abrangentes dos transtornos mais prevalentes entre os estudantes (Cerchiari et al., 

2005); falta de qualidade e rigor metodológico (Cerchiari et al., 2005; Ibrahim et al., 2013); 

poucos estudos investigando mais de uma psicopatologia (Souza, 2017); foco em cursos ou 

áreas determinadas, principalmente da saúde (Bardagi & Hutz, 2011); e amostras pequenas e 

pouco diversificadas (Bardagi & Hutz, 2011). 

A partir dessa contextualização, em que faces de um problema se entrelaçam e tensões 

são despertadas, que este trabalho foi concebido.  Tendo em vista as lacunas deixadas por 

estudos anteriores, e reconhecendo a necessidade de se entender melhor as relações entre a 

saúde mental estudantil e a universidade, que emergiu a questão norteadora desta pesquisa: 

 “Qual o estado da saúde mental dos estudantes de graduação da Universidade 

Federal da Bahia? E de que maneira dimensões acadêmicas, sociodemográficas e de hábitos 

de vida interferem na saúde mental desses estudantes?    

Entender essa relação é fundamental para as instituições de ensino, visto que os 

problemas de saúde mental causam prejuízos a vida do estudante, podendo ser especialmente 

danosos para os jovens, com possíveis implicações em sua vida adulta com impactos até 

mesmo na carreira profissional (Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook, 2013), tendo como 

algumas de suas principais consequências dificuldade de interação social (Bolsoni-Silva & 

Guerra, 2014), baixo rendimento acadêmico, maior propensão a comportamentos de riscos 

(Souza, Baptista, Said & Nunes Baptista, 2010), piores índices de qualidade de vida (Lopez et 

al, 2011), pior desempenho no trabalho, entre outras. Esse quadro aponta para um elevado 
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custo, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade, já que, esses jovens 

representam o futuro, repousando neles muitas expectativas. Além disso, a universidade 

representa um dos mais importantes polos de formação profissional, sendo que seus 

estudantes, logo estarão no mundo do trabalho.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo principal descrever o estado da 

saúde mental do estudante universitário, e analisar as relações entre dimensões acadêmicas, 

sociodemográficas e de hábitos de vida com sintomas de transtornos mentais comuns (TMC), 

depressão, ansiedade e estresse. Adjacentes a este, os objetivos específicos foram: 1) Levantar 

as prevalências de sintomas de Transtornos Mentais Comuns (TMC), depressão, ansiedade e 

estresse dos estudantes de graduação da Universidade Federal da Bahia, tendo em conta, 

variáveis relacionadas ao gênero, área e curso; 2) Comparar a saúde mental de estudantes 

cotistas e não cotistas; 3) Analisar as relações entre dimensões de integração ao ensino 

superior e a saúde mental de estudantes de graduação em uma universidade pública federal. 

Para tal, foram propostos três estudos. 

 

Delineamento dos Estudos 

Estudo 1: Panorama da saúde mental do estudante universitário: O que está 

acontecendo nas universidades?. 

Objetivo geral: Levantar as prevalências de sintomas de Transtornos Mentais Comuns 

(TMC), depressão, ansiedade e estresse dos estudantes de graduação da Universidade Federal 

da Bahia, tendo em conta, variáveis relacionadas ao gênero, área e curso. 

Objetivos específicos: - Investigar a prevalência de estudantes que já ingressaram na 

universidade com diagnostico de transtornos mentais.  

- Analisar a percepção dos estudantes acerca de quanto a universidade afeta a sua 

saúde mental e a dos seus pares.   
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- Averiguar se existem diferenças nas prevalências de sintomas de TMC, depressão, 

ansiedade e estresse em relação ao gênero, área do curso e curso.  

Método: A fim de levantar as prevalências de sintomas de transtornos mentais 

comuns, depressão, ansiedade e estresse, foi realizado um survey utilizando um instrumento 

online.   Os dados foram tratados e analisados com o auxílio do software SPSS 20 - 

Statistical Package for the Social Science. Foram realizadas análises descritivas para 

levantamento do perfil sociodemográfico das amostras e de outros dados gerais. Realizou-se 

ainda comparações entre grupos utilizando o teste do Qui-quadrado.     

Estudo 2: Saúde mental e cotas: Um estudo comparativo entre estudantes de uma 

instituição pública de ensino superior 

Objetivo geral: comparar a saúde mental de estudantes cotistas e não cotistas, 

avaliando diferenças nas prevalências de Transtorno Mental Comum (TMC), depressão, 

ansiedade e estresse entre os dois grupos. 

Método: Foram realizadas análises descritivas para levantamento de dados 

sociodemográficos, e comparação de médias por meio do teste do Qui-quadrado. O 

tratamento e análise de dados foram realizados do software SPSS 20 - Statistical Package for 

the Social Science. 

Estudo 3: Saúde mental e dimensões acadêmicas: Relações entre integração ao ensino 

superior e problemas de saúde mental em estudantes universitários. 

Objetivo geral: Investigar as relações entre dimensões de integração ao ensino superior 

e problemas de saúde mental de estudantes de graduação em uma universidade pública 

federal.   

Objetivos específicos:  - Analisar as possíveis relações entre fatores de integração 

social e acadêmica com sintomas de transtornos mentais comuns (TMC), de depressão, de 

ansiedade e de estresse entre estudantes universitários.  
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- Averiguar se dimensões acadêmicas e psicossociais podem ajudar prever problemas 

de saúde mental entre universitários. 

Método: A fim de constatar a confiabilidade das medidas de integração, realizou-se 

análise fatorial exploratória nas medidas de integração ao ensino superior. Como os dados 

apresentaram características não-paramétricas, realizou-se correlações de spearman entre as 

variáveis de estudo.  Por fim, com objetivo de verificar o poder preditivo de um conjunto de 

variáveis em relação ao indicativo de TMC, um modelo de regressão múltipla foi aplicado. As 

análises dos dados foram realizadas utilizando o software SPSS 20 - Statistical Package for 

the Social Science. 

Os três estudos estão em processo de submissão em revistas de artigos cientificos.  
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Considerações Finais 

A saúde mental do estudante universitário tem ganhado lugar de evidência nos últimos 

anos, despertando o olhar de pesquisadores, da imprensa, de instituições de ensino e da 

sociedade em geral. Aos poucos cresce o reconhecimento dos impactos e prejuízos que os 

problemas de saúde mental podem trazer ao estudante, limitando o seu desenvolvimento 

acadêmico, afetando seus relacionamentos e por vezes, sendo um fator determinante para a 

decisão de abandono acadêmico. Os achados apresentados neste trabalho contribuem dar 

visibilidade ao tema, oferecendo um conjunto de dados que possibilitam uma melhor visão do 

fenômeno aqui abordado. 

A significativa aderência a esta pesquisa, por um lado, demonstra o interesse dos 

universitários acerca do tema e a necessidade dos mesmos de terem um espaço para falarem 

sobre questões relacionadas, o que foi evidenciado com diversos e-mails e ligações recebidas 

durante a coleta de dados de participantes nos quais compartilhavam experiências e queixas 

relacionadas com o tema. Por outro lado, o número de participantes (7.177) e a diversidade de 

cursos representados (77), permitiram um rastreio mais amplificado da problemática.  

Ressalta-se que a participação expressiva dos estudantes, só foi possível por esta ser uma 

pesquisa institucional, realizada em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento e 

Avaliação (SUPAD) e apoio da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (PROAE). 

Uma vez que a Universidade Federal da Bahia é uma das maiores e mais antigas, 

universidades públicas do Brasil, a realização de uma pesquisa institucional sobre a temática 

auxilia na caracterização do seu corpo discente em relação a um aspecto psicossocial tão 

importante e ajuda a compreender de maneira mais genérica a saúde mental estudantil. Além 

disso, como a formulação de políticas em saúde mental depende primariamente de 

informações a respeito da prevalência e distribuição dos transtornos mentais, seus achados 

poderão contribuir para a construção de programas de intervenção que busquem melhorar a 
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saúde mental, o bem estar e o desempenho dos seus estudantes que, por sua vez, poderão ser 

replicados em outras instituições de ensino, adaptando as demandas das mesmas.  

Entre os diversos achados apresentados nos estudossalienta-se os dados que dizem 

respeito às altas prevalências de TMC, depressão, ansiedade e estresse encontrados na 

pesquisa, sendo que a taxa de indicativo de TMC (71,5%) é bem superior ao encontrado em 

pesquisas com estudantes universitários, bem como com outras populações e grupos laborais. 

Na comparação entre gêneros, as mulheres obtiveram piores indicativos de saúde mental. A 

área do Bacharelado interdisciplinar obteve as maiores prevalências de TMC, além de maiores 

índices de sintomas patológicos associados com depressão, ansiedade e estresse.  

No estudo 2, os resultados demonstraram que estudantes cotistas de maneira geral 

tendem a ter maiores chances de apresentarem problemas de saúde mental, sendo que os 

estudantes cotistas apresentaram maiores prevalências de TMC, depressão e ansiedade que os 

estudantes não cotistas. As diferenças entre os dois grupos ficam ainda mais nítidas quando se 

compararam as áreas dos cursos. As áreas de ciências exatas e da terra e dos Bacharelados 

interdisciplinares se destacam por serem as áreas nas quais os cotistas apresentam maiores 

prevalências de TMC, depressão e ansiedade.  Os resultados sugerem que nos cursos de base 

matemática, nos quais conhecimentos prévios são extremamente importantes para o 

acompanhamento dos estudos. Nestes casos, os estudantes cotistas tendem a ter maior chance 

de apresentarem transtornos mentais.  É possível que essa relação se explique a partir das 

pressões por desempenho que estariam presentes nestes contextos e as repercussões sobre 

auto estima ou auto imagem. Ainda que o recorte metodológico deste trabalho tenha impedido 

um maior aprofundamento sobre essas relações, ele possibilitou um primeiro olhar sobre a 

temática cotas e saúde mental, ainda pouco estudada. 

Outra contribuição importante deste trabalho se refere aos achados do terceiro estudo 

acerca das relações entre saúde mental e dimensões acadêmicas. Reforçando a importância 
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dos vínculos sociais, sobretudo a relação que os estudantes estabelecem com professores, para 

a saúde mental estudantil. Aqui merece destaque a satisfação com desempenho no curso como 

preditor de sofrimento psíquico. Entender os reais impactos da relação do estudante com a 

universidade na saúde mental, torna-se primordial para a concepção de intervenções eficientes 

na promoção e cuidados em saúde mental.   

Defende-se que, para além da criação de centros e/ou núcleos de apoio psicológico, 

extremamente necessários, as instituições de ensino invistam em intervenções organizacionais 

que possam causar um maior impacto na vida dos seus dissentes. Atuando de forma 

estratégica nos pontos críticos, como nos hábitos de vida não saudáveis e as dificuldades de 

socialização, e desenvolvendo algumas ações específicas para os grupos mais vulneráveis, 

como mulheres e cotistas. Entre as práticas que podem ser implementadas pela universidade 

podemos destacar o estímulo a criação de clubes/ligas temáticos(as) tais como poesia, corrida, 

teatro, por exemplo, como forma de construção de grupos sociais de apoio; e o incentivo à 

prática de esportes na universidade. 

Dentre as limitações deste trabalho, pode-se citar o fato de ter um corte transversal, o 

que impossibilita definir relação de causalidade. Além disso, por ter uma amostragem de 

conveniência, eleva-se o risco de indivíduos com histórico de problemas de saúde mental, 

tenham se sentido mais interessados em responder a pesquisa. Todavia, como o perfil 

demográfico dos participantes da pesquisa se aproxima das características sociodemográficas 

gerais da universidade, entende-se que este risco foi reduzido.  

Ademais, sugere-se que pesquisas posteriores possam se debruçar sobre a relação 

saúde mental, satisfação com desempenho e integração social, visto que as análises dão 

indícios de que estes três constructos estejam de alguma maneira relacionados. Os resultados 

apresentados instigam a necessidade de que outras dimensões acadêmicas sejam investigadas 

como certeza de escolha de curso, expectativa quanto ao futuro profissional e o desempenho 
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propriamente dito. Sugere-se ainda que sejam canalizados esforços para a realização de 

estudos de corte longitudinal que possam averiguar de maneira mais contínua os impactos da 

vida acadêmica na saúde mental estudantil. 
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Apêndices 

Apêndice 1 - Questionário Sociodemográfico 

 

Idade:                  Sexo:       Auto declaração de raça/cor: 

Estado civil: (  ) Solteiro (  ) Casado/ União estável (  ) Divorciado (  ) Viúvo  

(  ) Outro 

Renda familiar: 

a)  (  ) Menos de 1 Salário-mínimo.          

b)  (  ) De 01 a 03 Sal. Mínimos.         

c)  (  ) De 03 a 06 Sal. Mínimos.               

d)  (  ) De 06 a 10 Sal. Mínimos.  

e)  (  ) Mais de 10  Sal. Mínimos.  

Exerce atividade remunerada? 

( ) Não   

( ) Trabalha ocasionalmente (bicos)       

( ) Tem emprego fixo  

Tipo de moradia 

(  ) Própria  

(  ) Alugada 

(  ) Cedida 

(  ) Moradia estudantil 

Mora com: 

(  ) Pais 

(  ) Outros familiares 

(  ) Cônjuge ou companheiro (a) 

(  ) Amigos  

(  ) República, pensão ou residência estudantil 

(  ) Sozinho 

Como você classifica seu relacionamento com as pessoas com quem você mora?  

(  ) Muito bom 
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( ) Bom  

( ) Regular  

( ) Ruim 

( ) Muito ruim 

Com que frequência você participa de algum grupo social (Associação de bairro, grupo 

religioso, voluntariado, equipe esportiva, entre outros): 

(  )Não participo  (  ) 1 a 2 vezes por semana (  ) 3 a 5 vezes por semana (  ) 6 a 7 vezes por 

semana 

Pratica esporte/ atividade física com que frequência? 

(  ) Não pratico (  ) 1 a 2 vezes por semana (  ) 3 a 5 vezes por semana (  ) 6 a 7 vezes por 

semana 

ntemente (4) Muitas vezes 

 

Sobre o seu curso e a universidade, responda:  

 

Com que frequência você participa de atividades extracurriculares? 

(  ) Nunca (  ) Raramente ( ) Frequentemente ( ) Com muita frequência   

 

Assinale abaixo quais atividades extracurriculares você costuma participar: 

(  ) Diretório acadêmico 

(  ) Empresa Junior 

(  ) Iniciação cientifica 

(  ) Congressos da área 

(  ) Estágio 

(  ) Monitoria 

(  ) Liga acadêmica 

(  ) Grupo de pesquisa 

(  ) Projeto de extensão 

(  ) Outros 

 

Sobre sua saúde física e mental responda: 
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Antes de entrar na faculdade, você foi diagnosticado com alguma das condições abaixo: 

 

(  ) Não 

(  ) Depressão 

(  ) Transtorno de  ansiedade  

(  )  Transtornos alimentares 

(  ) Estresse pós traumático 

(  ) Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 

(  ) Esquizofrenia 

(  ) Transtorno bipolar  

(  ) Abuso de álcool ou drogas 

(  ) Outros 

 

Você procurou ajuda psicológica ou psiquiátrica no último ano? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Para você a universidade afeta a saúde mental de seus colegas 

(  ) Não afeta 

(   ) Afeta pouco 

(  ) Às vezes acho que afeta, as vezes acho que não afeta 

(  ) Afeta muito 

(  ) Afeta totalmente  

 

E a sua? 

(  ) Não afeta 

(   ) Afeta pouco 

(  ) Às vezes acho que afeta, as vezes acho que não afeta 

(  ) Afeta muito 

(  ) Afeta totalmente 

 

Com que frequência você faz uso das substâncias abaixo? 
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Substâncias Não faço uso 1 a 2 x por 

semana 

3 a44x por 

semana 

5 a 7x por semana Esporadicam

ente 

Cigarro      

  Bebida 

alcoólica 
     

Maconha      

Cocaína      

  Medicamento 

para melhorar 

desempenho 

 

     

Calmantes/ 

Medicamentos 

para dormir 

 

     

Ansiolíticos -      

Antidepressivos        

Outros tipos de 

substâncias 

psicoativas 

 

     

Outras 

medicações 
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Anexos 

Anexo 1 - Escala De Integração ao Ensino Superior     

 

Leia as sentenças abaixo e assinale de acordo com o grau de concordância em relação as 

afirmativas: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo na 

maior parte 

Neutro Concordo na maior 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

 
 ITENS 1 2 3 4 5 

1 Estou certo que vou concluir o meu 

curso, custe o que custar. 

     

2 Não me passa pela cabeça abandonar o 

curso que estou 

fazendo. 

     

3 Eu estou altamente comprometido em 

obter o meu diploma 

neste curso. 

     

4 Concluir este curso é uma parte 

fundamental dos meus planos 

de carreira. 

     

5 Completar este curso é uma meta de vida 

para mim. 

     

9 O relacionamento com os professores 

tem contribuído para o 

meu crescimento pessoal 

     

13 O contato com professores ou 

coordenações acadêmicas tem 

auxiliado nas minhas reflexões sobre a 

carreira profissional. 

     

14 O relacionamento com os professores 

tem contribuído para o 

meu crescimento intelectual. 

     

15 Sinto-me à vontade para iniciar 

conversação com os 

professores e coordenadores do meu 

curso. 

     

17 Nesta universidade, tenho feito amizades 

que contribuem para o 

meu crescimento intelectual. 

     

18 Eu gosto das conversas que eu tenho com 

os meus colegas de 
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curso 

21 Nesta universidade, tenho feito amizades 

que contribuem para o 

meu crescimento pessoal. 

     

23 Eu tenho desenvolvido amizades 

importantes para mim com 

colegas da universidade. 

     

24 Não tenho tempo para estudar.      

26 A quantidade de tarefas acadêmicas 

(leituras, exercícios, 

trabalhos) é excessiva para mim. 

     

31 Estou satisfeito com o resultado de 

minhas avaliações em 

termos de notas 

     

33 Eu tenho um desempenho acadêmico 

dentro das minhas 

expectativas. 

     

34 O meu desempenho está de acordo com a 

qualidade do meu 

estudo. 

     

35 Estou satisfeito com o meu desempenho 

no curso 

     

36 Tenho me dedicado a realização das 

tarefas acadêmicas 

(leituras, exercícios, trabalhos). 

     

37 Eu costumo estudar mais do que o 

mínimo exigido nas 

disciplinas do meu curso 

     

38 Eu me sinto motivado para estudar.      

 

 

 

 

Anexo 2 - Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) 

Estas questões são relacionadas a certas dores e problemas que podem ter lhe incomodado nos 

últimos 30 dias. Se você acha que a questão se aplica a você e você teve o problema, marque SIM. 

Se a questão não se aplica a você e você não teve o problema nos últimos 30 dias, marque a 

opçãoNÃO. 

 

Você... Não                Sim 

1- Tem dores de cabeça frequentemente?     
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2- Tem falta de apetite?   

3- Dorme mal?   

4- Assusta-se com facilidade?   

5- Tem tremores nas mãos?   

6- Sente-se nervoso (a), tenso(a) ou preocupado(a)?   

7- Tem má digestão?   

8- Tem dificuldades de pensar com clareza?   

9- Tem se sentido triste ultimamente?   

10- Tem chorado mais do que de costume?     

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias?     

12- Tem dificuldades para tomar decisões?     

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa-lhe sofrimento?)   

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?   

15- Tem perdido o interesse pelas coisas?    

16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?   

17- Tem tido ideia de acabar com a vida?   

18- Sente-se cansado(a) o tempo todo?   

19- Você se cansa com facilidade?   

20- Tem sensações desagradáveis no estômago?   
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Anexo 3 - Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse - DASS21 

 

Leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e marque o número apropriado (0, 1, 2 

ou 3) que indique o quanto ela se aplicou a você durante a última semana, conforme a 

indicação a 0 = seguir: 

0 1 2 3 

Não se aplicou de 

maneira alguma 

 

Aplicou-se em algum 

grau ou por pouco 

tempo 

Aplicou-se em um 

grau considerável ou 

por uma boa parte do 

tempo 

Aplicou-se muito ou 

na maioria do tempo 

 

ITENS 0 1 2 3 

1- Achei difícil me acalmar      

2- Senti minha boca seca      

3- Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo     

4- Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração ofegante, 

falta de ar, sem ter feito nenhum esforço físico)  

    

5- Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas      

6- Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações      

7- Senti tremores (ex. nas mãos)      

8- Senti que estava sempre nervoso      

9- Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e 

parecesse ridículo  

    

10- Senti que não tinha nada a desejar      

11- Senti-me agitado      

12- Achei difícil relaxar      

13- Senti-me depressivo e sem ânimo      

14- Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu 

estava fazendo  

    

15- Senti que ia entrar em pânico      

16- Não consegui me entusiasmar com nada      

17- Senti que não tinha valor como pessoa      

18- Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais      
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19- Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum 

esforço físico (ex. aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca)  

    

20- Senti medo sem motivo      

21- Senti que a vida não tinha sentido      

 

 


