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Suporte social e Bem-Estar Psicológico de estudantes universitários 

Ana Carolina Ferreira Vieira e Ana Lúcia Novais Carvalho 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 
Regional – ESR 

 

RESUMO- Este estudo teve como objetivo verificar como o suporte social, que contribui de 

maneira significativa para a manutenção e integridade física e psicológica do indivíduo, está 

associado ao bem-estar psicológico de estudantes universitários. Participaram desta amostra 

100 jovens universitários de ambos os sexos com a faixa etária entre 17 a 30 anos cursando o 

primeiro ou último ano de graduação em universidades públicas e privadas na cidade de 

Campos dos Goytacazes. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: 

questionário sócio demográfico, desenvolvido mediante a necessidade do estudo; a escala de 

suporte social para adultos (EPSUS-A), a escala de bem-estar psicológico (EBEP) e o Self-

ReportingQuestionnaire (SRQ-20). Nos resultados da EBEP não foram identificadas 

diferenças significativas entre os sexos e o período de graduação dos estudantes. No SRQ-20, 

61% dos participantes apresentaram queixas de sofrimento psíquico, havendo predominância 

das mulheres. Já no EPSUS os estudantes obtiveram como resultado suporte social médio alto 

e alto. Por fim, não foi possível encontrar relação entre o BEP e o suporte social com o 

sofrimento psíquico.  Os resultados corroboram a vulnerabilidade dos estudantes 

universitários e apontam para a necessidade de ampliar a discussão em torno do sofrimento 

psíquico dos universitários e de desenvolver meios de prevenção e intervenção no ambiente 

acadêmico.  

 

Palavras-chave: bem-estar psicológico; suporte social, universitários  
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Apoyo social y bienestar psicológico de estudiantesuniversitarios 

RESUMEN: El presenteestudiotuvo como objetivo verificar cómoelapoyo social, que 

contribuye significativamente al mantenimiento e integracióndel individuo físico y 

psicológico, se asociaconelbienestar psicológico de losestudiantesuniversitarios. Se reclutóuna 

muestra de 100 estudiantesuniversitarios de ambos sexos, conedades entre 17 y 31 años, de lo 

primer o último año de graduaciónen universidades públicas y privadas de laciudad de 

Campos dos Goytacazes. Los instrumentos utilizados para larecolección de datosson: 

cuestionario demográfico, desarrollado por lasnecesidadesdelestudio; la escala de apoyo 

social para adultos (EPSUS-A), la escala de bienestar psicológico (EPEP) y el Self- 

ReportingQuestionnaire (SRQ-20).Enlos resultados de EBEP no se identificaron diferencias 

significativas entre los sexos y el período de pregrado de losestudiantes. En SRQ-20, el 61% 

de los participantes se quejóde sufrimiento psíquico, conpredominio de mujeres. En EPSUS, 

losestudiantesobtuvieronunapoyo social promedio alto y alto como resultado. Finalmente, no 

fueposible encontrar una relación entre el BEP y elapoyo social consufrimiento psíquico. Los 

resultados corroboranlavulnerabilidad de losestudiantesuniversitarios y apuntan a lanecesidad 

de ampliar ladiscusión sobre elsufrimiento psíquico de losestudiantesuniversitarios y 

desarrollarmedios de prevención e intervenciónenel entorno académico. 

 

Palabras clave:bienestar psicológico; apoyo social; estudiantesuniversitarios. 
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O Bem-estar psicológico  

O estudo científico do bem-estar é um dos objetivos da Psicologia Positiva, que 

propõe uma mudança do olhar da Psicologia da doença para a saúde 

(Seligman&Csiksentmihalyi, 2000, como citado por Brandão, 2011). De acordo com 

Seligman (2002, como citado por Pureza, Kuhn, Castro, & Lisboa, 2012), a Psicologia 

Positiva deve direcionar os seus estudos no desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, 

sendo comuns pesquisas sobre a felicidade, o otimismo, a resiliência e, em especial, o bem-

estar. 

Segundo Keyes et al. (2002), como citados por Brandão (2011) e Siqueira e Padovam 

(2008), o estudo sobre o bem-estar tem abordado duas áreas distintas, mas que possuem 

correlações entre si, sendo elas o bem-estar subjetivo (BES) e o bem-estar psicológico (BEP). 

Nos estudos sobre o BES, a ênfase está nos aspectos psicossociais e na satisfação com 

as condições de vida. Já nos estudos sobre o BEP, o foco é direcionado para os aspectos do 

desenvolvimento e de saúde mental, sendo as pesquisas iniciais associadas à psicologia clínica 

(Ryff, 1989; Ryff&Keyes, 1995, como citados por Brandão, 2011). 

Assim, Ryff (1989, como citado por Machado & Bandeira, 2012) esclarece que BEP é 

um construto que se baseia na teoria psicológica e engloba conhecimentos dapsicologia 

humanista, do desenvolvimento humano e da saúde mental, a respeito de um bom 

funcionamento psicológico, e que pode ser definido como o nível em que cada indivíduo 

avalia a qualidade de vida de forma favorável.  

As propostas acerca do significado do BEP surgem através de críticas na consistência 

das definições de BES. O estudo aprofundado sobre o bem-estar se dá visto que se era 

explorado muito sobre o sofrimento psíquico e as doenças mentais, mas pouco se sabia a 

respeito da felicidade e da saúde mental das pessoas (Siqueira &Padovam, 2008).  

A partir de estudos realizados sobre o bem-estar, foi criado o modelo de 

funcionamento positivo do constructo BEP proposto por Ryff (2008) e que foi composto por 

seis dimensões distintas como citado em Santana &Godim (2016, p.59):  

           (i) Autoaceitação (atitudes positivas para consigo mesmo), (ii) Relacionamento 
positivo com outras pessoas (capacidade de amar e manter amizades), (iii) Autonomia 
(lócus interno de avaliação e o uso de padrões internos de autoavaliação), (iv) 
Domínio do ambiente (capacidade de escolher, criar e manejar ambientes complexos), 
(v) Propósito de vida (intenções e de senso de direção perante a vida), e (vi) 
Crescimento pessoal (abertura a novas experiências, para vencer desafios que se 
apresentam em diferentes fases da vida). 
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Tabel

a 1. 

As 

bases 

teóric

as e 

dime

nsões 

do 

bem-

estar 

psicológico. 

Nota: Segundo Ryff (1989) e Ryff& Singer (2008) como citadoem Machado & Bandeira (2012) 

 

Alguns estudos realizados sobre o bem-estar apontam associações positivasdo BEP 

com a prática da religião, com o casamento e com a prática de exercícios físicos. Outras 

considerações relevantes acerca do BEP é de que a influência da autoestima foi identificada 

como um fator associado a indivíduos mais felizes, ou seja, a um bom funcionamento 

psicológico. Ademais, a regulação emocional foi uma outra variável encontrada que se 

associa ao BEP (Tavares & Freire, 2011). Pode-se definir o processo de regulação emocional 

como a capacidade dos indivíduos deinfluenciarem os tipos de emoções que têm, em qual 

momento as têm e a forma como as sentem e expressam (John & Gross, 2007, como citado 

em Freire & Tavares, 2011).  

Conforme alguns autores, os menores níveis de BEP estão associados asituações 

estressantes como o desemprego, divórcio, morte de uma pessoa importante para o indivíduo, 

doenças na família e roubo, assim como o sedentarismo, ingestão de bebidas alcóolicas e uso 

de tabaco. Além desses fatores, o nível socioeconômico e a escolaridade são aspectos sociais 

quetambém influenciam de forma diretanos níveis do BEP (Silva et al 2007; Souza et al, 

2012).  

Para Machado e Bandeira (2012), através do desenvolvimento humano os indivíduos 

tendem a confiar mais em suas crenças e em suas vivências pessoais, sobretudo aprendem a 

Autores     Conceitos-chave Dimensões do Bem-estar Psicológico 

Allport 

Neugarten 

Buhler 

Erikson 

Frankl 

Jahoda 

Jung 

Maslow 

Rogers 

 

Maturidade 

Mudanças na personalidade no ciclo vital 

Tendências básicas da vida 

Estágios psicossociais 

Sentido na vida 

Saúde mental 

Individuação 

Autoatualização 

Pessoa em funcionamento pleno 

 

Autoaceitação 

Propósito na vida  

Domínio sobre o ambiente  

Relações positivas com outros  

Crescimento pessoal  

Autonomia  
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ter um melhor manejo em relação ao ambiente. No que diz respeito a personalidade, é notório 

que os traços influenciam de certa forma os graus de BEP. 

Dessa forma, entende- se que o BEP é um construto de grande importância para 

diversas áreas tanto da Psicologia quanto das ciências sociais e das áreas de saúde,em geral 

(Machado & Bandeira, 2012).  

O sofrimento psíquico em estudantes universitários 

As novas demandas que costumam ocorrer do período da adolescência para o início da 

vida adulta costumam trazer aos jovens algumas dificuldades, podendo contribuir para um 

certo sofrimento psíquico associado ao nível do bem-estar (Souza, Maragalhoni, Quincoses et. 

al 2012). Segundo Osse e Costa (2011), essas novas situações podem provocar estados de 

angústia em estudantes universitários, em sua maioria jovens, promovendo sintomas de 

ansiedade e depressão, associados a dificuldades de procurar ajuda. 

Para Padovani et al. (2014),o contexto universitário gera no estudante, a partir de sua 

entrada na instituição, algumas exigências que demandam uma maior complexidade cognitiva 

e emocional para a adaptação desse novo ambiente. A partir do ingresso na universidade, o 

jovem enfrenta alguns desafios importantes para a construção da sua identidade e autonomia,o 

que pode gerar prejuízos no bem-estar físico, emocional e psicológico (Cunha et al. 2017). 

Neves e Dalgalarrondo (2007) também esclarecem que o início da idade adulta é um 

período importante para o desenvolvimento de transtornos mentais e, ainda, acrescentam que 

universitárias do sexo feminino têm maior chance de apresentar queixas de sofrimento 

psíquico. A partir de estudos realizados, verificou-se que os estudantes universitários 

enfrentam dificuldades tanto de situações internas como o sofrimento psíquico, quanto em 

relação a situações interpessoais e referentes ao ambiente como dificuldades na relação com a 

família, amigos, universidade e também com a situação de vulnerabilidade social e econômica 

para alguns.  

A partir da investigação da presença de sofrimento psíquico em estudantes 

universitários, foi identificado que o distanciamento dos familiares e do ciclo social se torna 

um fator influenciável no processo de adaptação ao contexto acadêmico (Padovani et. al 

2014). Conforme uma pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação das instituições federais de ensino superior brasileiras realizada pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (Fórum Nacional de Pró-reitores de 
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Assuntos Comunitários e Estudantis [FONAPRACE], 2016)verificou-se que muitos 

universitários moram em outra cidade antes de ingressarem para a universidade e que a 

principal mudança é devido a própria localização da universidade.  

Ainda de acordo com o relatório do FONAPRACE (2016), 66,19% dos estudantes 

universitários vivem com renda per capita média familiar de até 1,5 salário mínimo. Sobre a 

qualidade de vida, a população pesquisada apresenta um perfil alarmante, visto que 61% dos 

universitários são sedentários, sendo a maioria do sexo feminino. Em relação ao sofrimento 

psíquico do público apresentado, relata-se que pelo menos 30% fez ou faz o uso de medicação 

psiquiátrica, 80% apresenta dificuldades emocionais no que se diz respeito ao desempenho de 

tarefas acadêmicas, 32% possuem insônia, aproximadamente 60% sofre de ansiedade e quase 

20 % de tristeza persistente, 10 % medo ou pânico, 6% ideia de morte e 4% pensamento 

suicida.  

De acordo com Victória et. al (2013), a estimativa de estudantes que sofrem com 

algum transtorno psiquiátrico é de 15% a 25% e, dentre esses transtornos, os mais comuns são 

o de ansiedade e depressão. Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais [DSM-V] (APA,2014), os transtornos de ansiedade incluem sinais de medo e 

ansiedade excessiva, além de perturbações comportamentais associados. Ademais, é 

importante ressaltar que o índice de maior ocorrência dos transtornos de ansiedade é em 

pessoas do sexo feminino. Já os transtornos depressivos são caracterizados conforme a 

incidência recorrente de sintomas como humor deprimido relacionado a alterações cognitivas 

e somáticas que afetam o bem-estar do indivíduono dia a dia.  

Segundo Brandtner e Bardagi (2009), a angústia emocional é gerada a partir de 

distorções cognitivas associadas ao processamento de informação visto que cada transtorno 

tem um perfil cognitivo característico. De acordo com os sintomas da depressão, os 

indivíduos podem apresentar baixo autoestima, sentimento de inadequação pessoal além de 

não se sentirem confiantes. Esses fatores influenciam negativamente tanto atrajetória e o 

rendimento acadêmico quanto a formação profissional do universitário em geral.  

Diante do percurso acadêmico, os estudantes universitários tornam-se vulneráveis 

diante das situações de estresse, contribuindo, por exemplo, para a má qualidade de sono e 

para os sintomas de ansiedade e depressão (Coelho, Lorenzini, Suda, Rossini &Reimão, 

2010).  Estas situações estressoras podem levar a uma dificuldade no processo de 
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aprendizagem destes estudantes (Ferreira, Almondes, Braga, Mata, Lemos & Maia, 2009 

como citado em Brandtner&Bardagi, 2009). 

Peranteo contexto universitário, entende-se a necessidade de oferecer ao aluno acesso 

a uma série de serviços, considerando que grande parte está longe de suas casas e, 

consequentemente, de suas famílias. Assim, a Universidade possui um importante papel na 

identificação e orientação precoces sobre a presença de sintomas de ansiedade e depressão em 

seus alunos (Brandtner&Bardagi, 2009).  

Com um trabalho de intervenção pertinente, diminui-se o risco de ocasionar transtorno 

mentais, levando a uma boa qualidade de vida (Fioretti et al., 2010), em uma população tão 

jovem e que produz conhecimento científico. O FONAPRACE (2016) ressalta o quão 

importante é a existência de uma equipe qualificada e capacitada para lidar com os desafios 

que permeiam o sofrimento psíquico de universitários, além de garantir a permanência dos 

mesmos na universidade. 

 

Suporte Social  

O suporte social é um construto que tem como definição geral a forma com que cada 

indivíduo percebe a integração social em relação a seu meio (Rodrigues e Madeira, 2009 

como citado em Cardoso & Baptista, 2016). Ele é introduzido na Psicologia a partir da década 

de 1970 tendo Caplan, Cassel e Cobb como os pioneiros na investigação do suporte social 

(AUTOR, ANO). Eles buscavam compreender como a falta das redes de suporte social 

poderiam correlacionar com o aumento do desenvolvimento de doenças e como o suporte 

social amenizaria os detrimentos à saúde física e mental gerados a partir situações estressoras 

recorrentes dodia a dia (Silva, 2015).  

Em 1974, Gerald Caplan elabora o termo de Sistema de Suporte no qual diz respeito 

não somente do ciclo familiar e de amigos, mas também agrega as relações e serviços 

prestados por vizinhos e ajudas comunitárias. No mesmo ano, JonhCasselelenca a importância 

do papel em que o suporte social pode ter nas questões de desequilíbrios a partir de situações 

estressantes. Posteriormente,Cobb(1976) define o suporte social como conjunto de 

informações no qual o indivíduo passar a crer que é amado, apreciado e valorizado como 

parte integrante de um meio social (Ornelas, 1994).  

Perante as diversas definições, o suporte social passa a compor um constructo 

multidimensional no qualaborda três dimensões, sendo elas: 1) suporte afetivo 
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(emocional),incluiu a percepção de ser amado e querido pelas pessoas próximas do ciclo 

familiar e/ou de amigos; 2) suporte instrumental (financeiro) que incluiu a percepção de 

pessoas que podem ajudar os indivíduos financeiramente; e/ou 3) suporte informativo, que 

está relacionado a receber feedback e informações de ouras pessoas para ajudar a alcançar os 

objetivos pessoais (Lima, Santos, Bastos, Guerra, Martins & Costa, 2018; OMS como citado 

em Cardoso & Baptista, 2016).  

O suporte social pode atuar de positivamente na qualidade de vida das pessoas quando 

o indivíduo consegue amenizar a intensidade do efeito de situações estressoras. Mas caso ao 

contrário, a má percepção do suporte social pode contribuir de forma indesejada para o 

indivíduo, ocasionando o aumento de estresse e propiciando o desenvolvimento de patologias 

(WHO, 1998 como citado em Cardoso & Baptista, 2016).  

Conforme Silva (2015), o nível da satisfação com os papéis de vida pode ser 

influenciado a partir da existência de redes de suporte social. Diante das dificuldades em 

situações cotidianas o suporte social pode contribuir de forma a atenuarconflitos, dando aos 

indivíduos possibilidades de buscar ajuda na qual contribua e influencie sob efeito positivo os 

níveis de satisfação com os papéis de vida.  

 O suporte social é compreendido por variáveis sociodemográficas, tais comoidade, 

gênero, sexo, estado civil, etnia, escolaridade e situação socioeconômica. Cada variável tem 

sua influência e complexidade quando associado a outros fatores (Lima et al, 2018; Ornelas, 

1994). 

Outros estudos também apontam outras variáveis que interferem de alguma forma com 

a satisfação com o suporte social como a quantidade de irmãos, a região que pertencem, o 

rendimento do agregado familiar, se têm filhos, a satisfação com o curso e estudar no local da 

residência habitual (Cruz, Nelas, Chaves, Almeida &Costa, 2016).  

Segundo Cruz et al (2016), o ingresso no ensino superior é um processo difícil já que 

passa a ser um desafio para os estudantes pelas grandes mudanças ocasionadas nesta nova 

fase.Nessa perspectiva, a satisfação com o suporte social é de extrema importância na oferta 

de cuidado e proteção nesse processo de integração frente aos novos desafios.  

 

Método 

Participantes  
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Foi realizado um estudo descritivo quantitativo, com amostragem não-probalistica 

intencional (Gil 2002). Fizeram parte desta amostra 100 jovens universitários de ambos os 

sexos, com idade entre 17 a 31 anos (M = 21,24; DP = 3,05). Desses, 46 eram do sexo 

masculino (M = 21,30; DP = 3,05) e 54 do sexo feminino (M = 21,19; DP = 3,08). Os 

participantes eram do primeiro ou último ano de graduação de IES1(Instituições de Ensino 

Superior) públicas e privadas localizadas no município de Campos dos Goytacazes, no Norte 

do Estado do Rio de Janeiro (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Dados descritivos da amostra 

Variável N%  

Sexo    

Masculino 46                                46 

Feminino 54                               54 

Com que mora atualmente  

Familiares                                                  16                                   16  

Amigos                                                      53                                   53 

Familiares e amigos                                   3                                      3     

Sozinhos                                                    17                                   17 

Outros                                                        10                                   10 

Atualmente 

Apenas estuda                                           89                                   89 

Estuda e trabalha                                      11                                    11 

Curso universitário  

Psicologia                                                  45                                   45 

Ciências Econômicas                                32                                   32  

                                                                 
1 Os estudantes são dos cursos de Psicologia, Ciências Econômicas, Geografia, Serviço Social e Nutrição.  
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Geografia                                                  15                                   15 

Serviço Social                                            2                                     2  

Nutrição                                                     2                                     2  

Ano de graduação  

Primeiro65                                  65 

Último                                                       35                                   35  

IES    

Pública    98                                     98 

Privada   2         2   

Naturalidade  

Rio de Janeiro 69                                      69 

São Paulo 15                                      15 

Minas Gerais 5    5 

Espirito Santo5 5 

Outras regiões   6 6 

Localidade de moradia  

Campos dos Goytacazes95                                      95 

Outras cidades/municípios   5                                         5 

Estrato sócio econômico  

A  20                   20 

B113         13 

B235            35 

C121                                       21 

C210                                       10 

D-E  1                                         0 

Idade Média Desvio Padrão MínimaMáxima  
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Homens 21,303,05 17              30 

Mulheres                                21,19              3,08  17               31  

Por períodoPimeiro ano de faculdade          Último ano de faculdade 

Mulheres                                       33                                             21 

Homens                                         33                                             13 

Estrato Mulheres   Homens 

A                                               10                                                  10  

B1                                              7                                                     6 

B2                                             20                                                  15 

C1                                             10                                                  11 

C2                                              6                                                     4  

D-E                                            1                                                     0 

N = 100 

 

Instrumentos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I)  

Questionário Sóciodemográfico 

O instrumento compõe um questionário com 29 perguntas, sendo 23 fechadas e as 

demais abertas.As questões foram desenvolvidas para que fossem recolhidas informações 

sobre as características da amostra.  

Critério de Classificação Econômica Brasil (versão 2018) 

O instrumento utilizado é um padrão de classificação socioeconômica realizada com 

base nos domicílios. Equivale a uma forma de medir o poder de compra da população. 

Escala de Bem-estar Psicológico (EBEP)  

A Escala de Bem-estar Psicológico (Machado, Bandeira &Pawlowski,2013) adaptada 

em sua versão de 36 itens tem como objetivo avaliar o bem-estar a partir das seis dimensões 

sendo elas: autonomia, domínio sobre o ambiente, crescimento pessoal, propósito na vida e 

autoaceitação e como essas estão positivamente associadas às medidas de satisfação de vida, 



17 
 

afetos positivos e balanço entre afetos, e negativamente associadas às medidas de afetos 

negativos e depressão.  Os itens que compõem as seis dimensões do Bem-Estar Psicológico 

são: 1*, 7, 13, 19, 25*, e 31 (relações positivas com os outros); 2, 8*, 14, 20, 26* e 32* 

(autonomia); 3, 9, 15, 21, 27* e 33* (domínio sobre o ambiente); 4, 10, 16, 22, 28 e 34 

(crescimento pessoal); 5, 11*,17, 23, 29 e 35 (propósito na vida); e 6, 12, 18*, 24, 30 e 36* 

(autoaceitação). Os itens indicados com um asterisco “*” devem ter seus escores invertidos 

antes de serem somados aos demais. O somatório dos itens de cada subescala indica o nível na 

respectiva dimensão de Bem-estar Psicológico.  

Escala de Suporte Social (EPSUS-A) 

A Escala de Suporte Social-Adulto (Cardoso & Baptista, 2014) tem como objetivo 

avaliar o quanto as pessoas percebem as relações sociais. Esse instrumento é uma escala 

autoaplicável e é destinado à faixa etária de interesse do presente estudo, além de possuir 

linguagem e aplicação simples. É composto por 36 questões e subdivididas por 4 dimensões: 

afetivo, composta pelos itens 03, 06, 07, 08,10, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34; 

interações sociais, composta pelos itens 01, 19, 23, 27, 29; instrumental, composta pelos itens 

02, 09, 12, 17, 22, 30, 35 e enfretamento de problemas, composta pelos itens 04, 05, 11, 15, 

18, 31 e 36.  

Self-ReportingQuestionnaire – (SRQ-20) 

O SRQ é um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

tem como objetivo avaliar os transtornos mentais comuns em países subdesenvolvidos 

(Santos, Araújo& Oliveira, 2009). A versão brasileira do SRQ é composta por 20 itens que 

avalia elementos referentes à saúde mental. Os 20 itens estão relacionados a certas dores e 

problemas que podem estar incomodando o participante nos últimos 30 dias. As respostas são 

“sim” se o participante teve o problema descrito na questão e “não” caso ele não tenha tido, 

nos últimos 30 dias, o problema descrito. 

  

Procedimentos 

Os participantes foram abordados em sala de aula e nas dependências da instituição na 

hora do intervalo. Os interessados foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como condição para 

participação na mesma. 
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Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados dos participantes foram inseridos em planilha de Excel. Toda a análise 

estatística foi feita utilizando o software estatístico SPSS – StatisticalPackage for the 

SocialSciences (versão 24). 

A correção da EBEP foi realizada conforme instruções descritas por Machado et al. 

(2013). O papel do sexo e do período na universidade no bem-estar psicológico foi analisado 

através do cálculo das médias e dos desvios-padrão no escore total, sendo, em seguida, 

utilizado o Teste T de Student (Test T). 

A correção do EPSUS-A foi realizada de acordo com as normas descritas no manual. 

Desta forma foi levantada a frequência de participantes com percepção de suporte social 

baixo, médio baixo, médio alto e alto. A influência do sexo e do período na universidade nos 

escores do EPSUS-A foi analisada através da obtenção das médias e dos desvios-padrão em 

cada um dos fatores, sendo, posteriormente, utilizado o Teste T de Student (Test T). 

Na correção do SRQ20 foi levantada a frequência de participantes com e sem queixa 

de sofrimento mental, de acordo com o sexo. Participantes com escore total igual ou maior do 

que 7 (sete) foram classificados como com queixa. A influência do sexo e do período na 

universidade na presença ou ausência de sofrimento mental, de acordo com o SRQ 20, foi 

analisada através do cálculo do Qui-quadrado, sendo estabelecido o nível de significância ≤ 

0,05. 

A análise da associação entre a percepção de suporte social em participantes com e 

sem queixa de sofrimento mental também foi analisada através do cálculo do Qui-quadrado, 

sendo estabelecido o nível de significância ≤ 0,05. 
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Resultados 

 

Bem-estar psicológico de acordo com o sexo e o período na universidade 

Na análise do bem-estar psicológico não foi identificada diferença entre as médias dos 

participantes, de acordo com o sexo (Mulheres – M = 154,89; DP = 23,78; Homens - M = 

159,59; DP = 20,66), mas diferença foi observada de acordo com o período na universidade 

(Primeiro ano – M = 153,79; DP = 23,06; Último ano - M = 163,38; DP = 19,93; t = -2,061; 

gl = 98; p = 0,042). Desta forma, participantes no último ano obtiveram uma pontuação mais 

elevada na avaliação do bem-estar psicológico, quando comparados aos participantes do 

primeiro ano. 

 

Percepção de suporte social de acordo com o sexo e o período na universidade 

 Sobre a percepção de suporte social a maioria dos participantes obteve como resultado 

suporte social médio alto ou alto. A única exceção foi observada no grupo de homens no 

último ano de universidade (Tabela 2) 

 

Tabela 2 

Desempenho no EPSUS-A, de acordo com o sexo e o período na universidade: 

 SEXO 

EPSUS-A Mulheres Homens 

 Primeiro ano Último ano Primeiro ano Último ano 

Suporte baixo 5 (15,15%) 3 (14,29%) 8 (24,24%) 3 (23,08%) 

Suporte médio baixo 9 (27,27%) 6 (28,57%) 5 (15,15%) 6 (46,15%) 

Suporte médio alto 9 (27,27%) 6 (28,57%) 5 (15,15%) 1 (7,69%) 

Suporte alto 10 (30,30%) 6 (28,57%) 15 (45,45%) 3 (23,08%) 

Total 33 (100 %) 21 (100%) 33 (100%) 13 (100%) 
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N= 100 

 

Na análise da percepção de suporte social não foi identificada diferença entre as 

médias dos participantes, de acordo com o sexo (Mulheres – M = 78,96; DP = 15,37; Homens 

- M = 75,78; DP = 18,35), bem como com o período na universidade (Primeiro ano – M = 

78,41; DP = 17,87; Último ano - M = 75,74; DP = 14,57). 

 

Desempenho dos participantes no SRQ 20, de acordo com o sexo e o período na universidade 

 Na análise do SRQ 20 observamos uma maior frequência de mulheres com queixas de 

sofrimento mental. Um total de 39 mulheres (72,22%) tiveram escore igual ou acima de 7, 

enquanto que nos homens o total foi de 22 participantes (47,83%). Apesar desta diferença 

observada entre os sexos, destacamos a alta incidência de queixa em ambos os grupos. 

Continuando as análises, foram encontradas associações entre o sexo do participante e a 

presença de queixas de sofrimento mental (χ2 = 6,214; gl = 1; p = 0,013), com as mulheres 

mais frequentemente apresentando queixas, conforme podemos observar na Tabela 3. 

Tabela 3 

Associação entre o sexo e a presença de sintomas no SRQ 20 

SEXO SRQ 20 

 Sem queixa Com queixa Total 

Mulheres 15 (21,78%) 39 (72,22%) 54 

Homens 

Total 

24 (52,17%) 

39 (39,00%) 

22 (47,83%) 

61 (61,00%) 

46 

100 

N= 100 

 

Associação entre o suporte social e presença de sintomas 

 Não foram encontradas associações entre a queixa no suporte social (suporte social 

médio baixo e baixo) e a presença de queixas de sofrimento mental avaliadas pelo SRQ-20, 

conforme podemos observar na tabela 4: 
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Tabela 4 

Associação entre a percepção de suporte social e a presença de sintomas no SRQ 20 

EPSUS SRQ 20 

 Sem queixa Com queixa Total 

Sem queixa 15 (33,33%) 30 (66,67%) 45 

Com queixa 

Total 

24 (43,64%) 

39 (39,00%) 

31 (56,36%) 

61 (61,00%) 

55 

100 

N= 100 

 

Discussão  

Os resultados apontam a necessidade de um cuidado maior com a população 

universitária. A partir da análise de dados da EBEP, não foi identificado diferenças entre os 

sexos. Conforme estudos de Freire & Tavares (2011),não há contribuição significativa do 

gênero em relação a variação dos índices de bem-estar. 

Em relação ao período de graduação, foi observado que estudantes do último ano 

tiveram uma pontuação maior do BEP em relação aos estudantes do primeiro ano. Esses 

dados condizem com os achados de outros estudos sobre o BEP de estudantes universitários. 

Segundoestudos realizados porBrandtner e Bardagi (2009), alunos iniciantes apresentaram 

maiores índices de depressão em relação aos alunos do último ano de graduação. 

 Pode-se considerar que perante o ingresso na universidade, o estudante sofre rupturas 

sociais e acadêmicas como a saída do Ensino Médio e consequentemente a perda de alguns 

amigos, o que faz com que o mesmo estabeleça novas relações sociais (Brandtner e Bardagi, 

2009; Tarnowski e Carlotto (2007), como citado em Padovani et al. (2014). Dessa forma, essa 

inserção no contexto acadêmico gera novos desafios que podem desestabilizar 

emocionalmente o estudante e favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais como a 

depressão e ansiedade (Osse& Costa, 2011). 

A partir de dados encontrados no SRQ20, foi identificado uma alta incidência na 

queixa de sofrimento mental em estudantes de ambos os sexos. Entretanto, destaca-se que o 

índice de queixas de estudantes do sexo feminino (72,22%) é mais alta do que a do sexo 

masculino (47,83%).  

Ainda segundo o DSM-V, há um maior índice de ocorrência dos transtornos de 

ansiedade em pessoas do sexo feminino (APA,2014). Logo, percebe-se que esses dados 

identificados sobre uma maior influência do sexo na sintomatologia de transtornos mentais 
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comuns, correlacionam com outros estudos apontados pela literatura, no qual apresentam um 

predomínio de transtornos mentais comuns em pessoas do sexo feminino quanto comparado 

ao do sexo masculino (Neves e Dalgalarrondo, 2007). 

Em tese, pode-se ressaltar um número expressivo de estudantes universitários com 

queixas de sofrimento mental, independente do sexo, visto que o ambiente universitário pode 

ser considerado um estressor devido às suas demandas e exigências  e dessa forma 

influenciar de forma significativa o desencadeamento de transtornos mentais nessa amostra, 

apresentado pela literatura (Pavovani et al., 2014).  

De acordo com os resultados encontrados na EPSUS-A, foi identificado que a maioria 

dos estudantes universitários obtiveram como resultado suporte social médio alto e alto, não 

tendo diferenças significativas em relação ao sexo ou ao período de graduação. Em exceção 

aos estudantes do sexo masculino do último ano no qual a maioria obteve como resultado 

suporte social médio baixo e baixo (69,23%). Dessa maneira, sugere-se uma análise mais 

elaborada desses dados visto que conforme outros estudos, os homens possuem uma maior 

satisfação com o suporte social, consequentemente estando mais satisfeitos com as relações e 

atividades sociais em relação às mulheres (Leal, 2013 como citado em Cruz et al., 2016).  

É importante destacar a importância de também analisar as demais variáveis que 

interferem estaticamente com a satisfação com o suporte social como idade, estado civil dos 

pais, número de irmãos, região a que pertencem, entre outras, afim de obter dados mais 

específicos que corroboram com outros achados da literatura.  

 

Considerações finais   

É notório que os constructos de bem-estar psicológico e suporte social são fatores relevantes 

para traçar o contexto de um estudante universitário. Como apresentado nesse estudo, o 

sofrimento psíquico está bastante pressente no ambiente acadêmico devido ao estresse que o 

estudante sofre a partir de mudanças e exigências impostas por essa nova etapa. É importante 

ressaltar a predominância de estudantes do sexo feminino com maior índice de sofrimento 

psíquico em relação aos estudantes do sexo masculino. Os resultados corroboram a 

vulnerabilidade dos estudantes universitários e apontam para a necessidade de ampliar a 

discussão em torno do sofrimento psíquico dos universitários e de desenvolver meios de 

prevenção e intervenção no ambiente acadêmico. Não foi possível encontrar uma relação 

entre os constructos de bem-estar psicológico e suporte social com o sofrimento psíquico 
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visto que este também depende de outras variáveis que não foram investigadas nesse presente 

estudo. Além disso, pode-se notar que a literatura ainda é escassa sobre o bem-estar 

psicológico e o suporte social visto que esses são constructos recentes e ainda existem poucos 

achados sobre essas temáticas. Para estudos posteriores é proposto que seja feita uma maior 

investigação das possíveis variáveis relacionadas ao sofrimento psíquico. 
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UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESR - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

CPS - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE CAMPOS 
COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Ata da Sessão de Avaliação de Trabalho Final de Curso de Psicologia, como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Bacharel em Psicologia. 

Aos ________ dias do mês de ____________ do ano de ______, às _________ horas e 
___________ minutos), reuniu-se, na sala ______do Bloco x, do Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, a Banca 
encarregada de examinar o Trabalho Final de Curso intitulado:"Suporte Social e Bem-estar 
psicológico de estudantes universitários” do (a) discente ANA CAROLINA FERREIRA 
VIEIRA, Matrícula UFF nº 214081197. A Banca Examinadora foi constituída pelos 
Professores Mayra Silva de Souza e Orientador e Presidente da Banca, Professor (a) Ana 
Lúcia Novais Carvalho. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Banca deu ciência a todos 
das normas e procedimentos da avaliação. Após as considerações finais, a Banca 
Examinadora, concluiu pela sua _________________ (APROVAÇÃO, APROVAÇÃO COM 
RESTRIÇÕES, REPROVAÇÃO), atribuindo-lhe a nota _____ 
[____________________________]. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Banca 
Examinadora deu por encerrados os trabalhos. E, para constar, foi lavrada a presente Ata que, 
lida e aprovada, vai assinada por todos os membros da Banca Examinadora e pela discente. 

 
 
 
 

 
______________________________________________________________________  

Professor(a) – Orientador(a) e Presidente: Ana Lúcia Novais Carvalho 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Professor: Mayra Silva de Souza 
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