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Transtornos Mentais Comuns em Universitários 
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Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – CPS 

 

RESUMO: O suporte familiar é o construto que está diretamente relacionado aos 

aspectos psicológicos da família, a maneira como se demonstra afeto, interesse, compreensão 

e proteção uns aos outros. O resultado de maior importância sobre o suporte familiar está 

associado a maneira pela qual o receptor percebe o suporte como satisfatório e essa percepção 

quando boa é que o fortalece para encarar o mundo, colaborando de forma positiva para o seu 

bem-estar. O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação existente entre a percepção 

do suporte familiar e a presença de transtornos mentais comuns em universitários, como a 

ansiedade e depressão, comumente inseridas no meio acadêmico. Levamos em consideração a 

moradia do estudante, se o mesmo convive com a família ou se reside na cidade de Campos 

dos Goytacazes apenas para estudar. Um total de 100 estudantes (com idades entre 18 e 61 

anos) matriculados em universidades tanto públicas, quanto privadas da cidade de Campos, 

responderam a 4 instrumentos, primeiramente a um questionário sociodemografico, 

desenvolvido mediante a necessidade do estudo, o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(versão 2018), Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) e o SRQ-20. Nos 

resultados não foram identificadas diferenças entre os sexos no inventário de percepção de 

suporte familiar, 32% da amostra apresentou baixa percepção de suporte familiar. No SRQ-

20, 58% dos participantes apresentaram queixas de sofrimento mental, havendo 

predominância das mulheres. Por fim, foi identificado que os participantes com queixas de 

sofrimento mental, apresentaram baixa percepção no suporte familiar.  
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Palavras-chave: Suporte familiar. Saúde mental. Universitários. 

 

ABSTRACT: Family support is the construct that is directly related to the 

psychological aspects of the family, the way in which affection, interest, understanding and 

protection are shown to each other. The most important result about family support is 

associated with the way in which the recipient perceives support as satisfactory and this 

perception when good is what strengthens him to face the world, collaborating positively for 

his well-being. The aim of the present study was to assess the association between the 

perception of family support and the presence of common mental disorders in university 

students, such as anxiety and depression, commonly found in the academic environment. We 

take into account the student's home, whether he lives with his family or if he lives in the city 

of Campos dos Goytacazes just to study. A total of 100 students (aged between 18 and 61 

years) enrolled in both public and private universities in the city of Campos, responded to 4 

instruments, first to a sociodemographic questionnaire, developed according to the need for 

the study, the Economic Classification Criterion Brazil (2018 version), Family Support 

Perception Inventory (IPSF) and the SRQ-20. In the results, no gender differences were 

identified in the inventory of perception of family support, 32% of the sample had low 

perception of family support. In SRQ-20, 58% of the participants presented complaints of 

mental suffering, with a predominance of women. Finally, it was identified that the 

participants with complaints of mental suffering, had low perception of family support. 

Keywords: Family support. Mental health. College students. 
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Suporte Familiar e Saúde Mental 

A família exerce um papel de grande significância para a socialização de cada 

indivíduo na maior parte das sociedades. Com a modernidade esse grupo social vem sendo 

modificado constantemente. No Brasil, por exemplo, a inserção da figura feminina no 

mercado de trabalho é uma das principais modificações nas relações familiares, 

transformando constantemente os papéis de poder, valores e capacidade nas decisões da 

família. Além dessa modificação, surgem também as famílias pós-modernidade, incluindo 

filhos que vivem com os avós, tios e/ou outros parentes, como também as famílias 

constituídas por casais homossexuais (Baptista, Baptista & Dias, 2001). 

De acordo com Baptista (2008), a família é observada como um dispositivo social apto 

a induzir os seus integrantes em seus relacionamentos futuros, para além de ser considerado 

um dos pilares primordiais da vida anímica das pessoas, sendo capaz de manipular os padrões 

de comportamento, a sensação de pertencimento social e a saúde mental dos sujeitos. 

Cada família possui características próprias e singulares de portarem-se diante da 

sociedade, a partir de tais características é possível identificar como se comportam, lidam com 

os problemas e situações difíceis, se relacionam entre eles e com os outros. Esse grupo social, 

assim como qualquer outro é propício a eventos estressantes, que envolvem as relações 

interpessoais e particulares de cada sujeito. Dessa forma, a família pode servir como canal de 

apoio ou de desamparo (Mombelli, Costa, Marcon, & Moura, 2011). 

Segundo Forte (1996), a família tem um papel de agente socializador, sendo esta a 

primeira instituição a qual o indivíduo fará parte. Deste modo, as características que cada um 

possui advêm das individualidades da família a qual ele pertence, tais como o modo de se 

relacionar, posicionar diante das situações, além da dependência emocional. O autor ainda 

destaca que as características que a família possui e que a criança pode vir a ter 

correlacionam-se diretamente com a classe social a qual ela pertence.  

De acordo com Castro, Campero e Hernández (1997) o suporte familiar é considerado 

uma parte do suporte social, sendo este um conceito complexo que relaciona-se com a saúde 

dos sujeitos. O efeito do suporte social pode ser visto de duas maneiras: como um efeito 

direto, que contribui para os níveis de saúde, independentemente do nível de estresse e como 

efeito amortecedor, que preserva o indivíduo de episódios estressantes. Ainda, o suporte 
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social é considerado uma forma fundamental de influência no comportamento das pessoas, 

auxiliando na determinação de quais comportamentos irão se desenvolver, através das 

interações do indivíduo com o meio social o qual ele vive. Assim, os membros da família 

aprendem a se monitorar por diversos meios, desencadeando dessa forma, comportamentos 

pertinentes ou distúrbios peculiares (Bandura, 1986 como citado em Baptista, 2005).  

Ainda de acordo com a literatura, subtende-se que os indivíduos que possuem um bom 

suporte familiar, frequentemente possuem condições física e mental superiores àqueles que 

não dispõem de um bom suporte familiar. O suporte familiar é considerado por Baptista e 

Oliveira (2004) como o construto que está diretamente relacionado aos aspectos psicológicos 

da família, referindo-se então, à manifestação de carinho, atenção, comunicação, liberdade, 

proximidade afetiva, interesse, empatia e independência que são oferecidos por seus 

membros, diferindo-se de estrutura familiar, estando essa diretamente relacionada aos 

aspectos físicos da família, tais como, o número de membros, se é intacta ou de pais 

separados, se os pais são falecidos, quantas pessoas vivem na mesma casa, entre outros. A 

partir de estudos, portanto, é possível compreender que não há relação direta entre os dois 

construtos, visto que um adequado suporte familiar pode provir de diferentes estruturas 

familiares. 

Segundo Osório (1996 como citado em Souza e Baptista, 2008), conceder o afeto, 

essencial à sobrevivência emocional dos recém-nascidos é a primeira e fundamental função 

psíquica da família. Compete também à família fornecer um ambiente familiar adequado para 

a aprendizagem prática, igualmente, intermediar as informações com o mundo ao redor.  

Para Baptista (2005) o suporte social, em específico, o suporte familiar, pode ser 

considerado um dos maiores amortecedores da decorrência de quadros estressantes na vida 

dos indivíduos. O que o torna essencial nos estudos de resiliência psicológica, ou seja, um 

bom suporte familiar é capaz de oferecer meios para o indivíduo se recuperar de 

acontecimentos estressantes. Mas, segundo Ackerman (1978 como citado em Aquino, 

Baptista & Souza 2011), o papel da família está associado a pontos positivos, como o 

desenvolvimento, a saúde e a realização. Contudo, também pode ter relação com os pontos 

negativos, como a enfermidade, o fracasso e a não promoção de saúde, ou seja, a família pode 

ser facilitadora de bem-estar, como também pode contribuir para o mal-estar de seus 

integrantes. 
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De acordo com Campos (2004), as situações estressantes vivenciadas na família estão 

diretamente relacionadas ao comportamento, à necessidade e à personalidade de cada 

membro, gerando assim impactos no convívio com os outros integrantes da instituição 

familiar. Os conflitos entre os familiares podem surgir a partir de comportamentos insensatos, 

problemas financeiros e de objetivos opostos. A família também contribui com o 

fortalecimento do ego de seus membros, no que diz respeito ao domínio emocional. As crises 

normalmente geram ansiedade, raiva, depressão e culpa e a intercessão dos familiares 

minimiza esses sentimentos ao demonstrar solidariedade e oferecer amor e proteção. Ainda 

segundo o autor, o resultado de maior importância sobre o suporte familiar está associado com 

a maneira pela qual o receptor percebe o suporte como satisfatório, sentindo-se querido, 

reconhecido, compreendido, acolhido e protegido. Essa percepção é que o fortifica para 

encarar o ambiente, corroborando com consequências positivas para o seu bem-estar. Campos 

também exprime que o grupo familiar, quando funciona como suporte social para seus 

integrantes, é capaz de propiciar melhores condições e habilidades de enfrentamento, 

superação e prevenção às doenças. 

Parker, Tupling e Brown (1979, como citado em Souza e Baptista, 2008), explicam 

que a superproteção, por exemplo, está associada à depressão por meio da inibição da 

autonomia e da competência social, desencorajando a independência e alimentando uma 

expectativa de que as consequências não são dependentes de respostas. A depressão e o 

abandono, desta forma, são sentidos quando as fontes de estresse são encaradas. Os autores 

ainda presumem que, os pais que conferem aos seus filhos, afeto e empatia permitem que eles 

tenham maior autoestima, proporcionando dessa forma, proteção contra a depressão quando 

adultos. Assim, as rápidas modificações na instituição familiar, no que concerne às estruturas, 

à composição familiar, levando a modificação das regras e dos papéis, acabam colaborando 

para a preponderância da depressão na população adolescente (Baptista, Baptista & Dias, 

2001). 

A família ao ser reconhecida como um grupo social também pode colaborar para que 

interação com os seus componentes seja propícia a um ambiente de tensão. Um estresse 

vivido no trabalho pode se estender ao ambiente familiar e vice versa, mesmo que o grupo 

familiar possa oferecer aos seus membros, momentos de calmaria. As mudanças institucionais 

e estruturais da família contemporânea contribuem para as questões de estresse, com causas 

como urbanização, desigualdades social e econômica, alteração ou perdas de papéis, 

crescimento dos filhos e/ou perda de algum ente querido. Algumas vezes, por questões 
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debilitadoras de saúde ou morte dos pais, os filhos podem ter que assumir-se como 

responsáveis ainda muito jovens (Pearlin, 1982 como citado em Aquino, Baptista & Souza, 

2011). 

O suporte familiar é instituído nos primeiros anos de vida e manifesta-se de melhor 

forma nas primeiras relações estabelecidas com a figura materna. Com o passar dos anos, esse 

suporte é ampliado, advindo de outros membros da família, depois de amigos, colegas de 

trabalho, coletivo o qual faz parte e em outras situações, em casos especiais esse suporte pode 

advir de um indivíduo cuja profissão é de ajuda humana, ou seja, um psicólogo. À proporção 

que se chega aos últimos anos de vida, o apoio social origina-se principalmente de familiares, 

assim como no início da vida (Cobb, 1976 como citado em Souza & Baptista, 2008). 

De acordo com Bueno (2009), a maneira como o indivíduo percebe o suporte familiar 

recebido, é influenciada por aspectos pessoais e transições existentes na família. Logo, as 

alterações no meio familiar, como por exemplo, divórcio e morte, são captados de formas 

diferentes por seus integrantes, isto é, aquilo que pode caracterizar insegurança e instabilidade 

para alguns, pode ser percebido de diferentes formas por outros. 

Carneiro (1992, como citado em Bueno 2009), destaca a relevância da atuação da 

família como um grupo integrado, mas que conserva a subjetividade de cada um, sendo esta 

de extrema importância para a dinâmica familiar, além da comunicação operacional, regras 

coerentes e flexíveis. Quando cada integrante do grupo familiar desempenha uma função 

específica, que seja bem estabelecida e adequada, a família pode então facilitar a saúde 

emocional de cada indivíduo e dessa forma servir como um sistema de suporte.  

Bueno (2009), cita estudos realizados por Baptista, Souza e Alves (2008) e Souza 

(2007) onde foi possível observar a partir de pesquisas com universitários, utilizando o 

Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) e o Questionário de Saúde Geral de 

Goldberg (QSG); IPSF e o Beck Depression Inventory (BDI), que universitários que se 

percebem tendo um bom suporte familiar, apresentam uma menor sintomatologia de estresse 

psíquico e depressiva. Considerando dessa forma, que quanto melhor é a percepção do suporte 

familiar recebido, melhor é a condição mental do indivíduo. 

Compreende-se, portanto, que o relacionamento estabelecido com os pais e/ou 

cuidadores durante a infância é primordial, uma vez que a percepção de um bom suporte 

proporciona o desenvolvimento da criança com menor viabilidade de desenvolver transtornos 
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mentais. Logo, a ausência desses cuidados aumenta a probabilidade de manifestação de 

disfunções mentais e psicológicas, podendo manifestar-se tanto na infância quanto na vida 

adulta (OMS, 2001).  

Estudos como os de Mombelli, Costa, Marcon e Moura (2011), esclarecem que um 

baixo suporte familiar percebido, pode ser visto com um importante preditor de transtornos 

afetivos em crianças, visto que ela é influenciada na avaliação do suporte recebido, tanto na 

forma de avaliar-se e como percebe o ambiente externo, quanto na reação a situações oriundas 

desse ambiente.  

Atualmente, há um crescimento preocupante com a quantidade de diagnósticos e 

avaliação da saúde mental da sociedade. Destacando-se os Transtornos Mentais Comuns 

(TMC), que caracterizam sintomas como, insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas, conceituam no geral situações de sofrimento 

mental (Araújo, Pinho & Almeida, 2005). Estudos com populações ocidentais mostram 

segundo Lopes, Faerstein e Chor (2003), que há prevalência de transtornos mentais comuns 

em mulheres, quando comparado aos homens e que transtornos depressivos ocupam o terceiro 

lugar na lista de problemas de saúde em mulheres, nos países desenvolvidos e o quinto em 

países subdesenvolvidos.  

Estudante Universitário 

A universidade é um espaço de construção do conhecimento, de reflexão e 

desenvolvimento crítico, sendo assim um espaço de formação do sujeito. Essa formação se dá 

através da aquisição do conhecimento, sendo este transmitido por meio das atividades de 

ensino que são oferecidas dentro da instituição universitária, tais como pesquisa e extensão. 

Define-se ainda, a universidade como instituição social que tem por objetivo a formação 

humana, logo, formar profissionais com qualificação para contribuírem com o 

desenvolvimento da sociedade (Audy & Morosini, 2008) 

Audy e Morosini (2008), também definem a universidade como espaço onde além de 

formar profissionais e líderes para o desenvolvimento da sociedade, se aprende a pensar, 

produzir conhecimento e avanços tecnológicos e soluções para os problemas que atormentam 

a mesma população. Em uma sociedade, com evidentes desigualdades sociais, como a 

brasileira, a universidade só estará sendo efetiva em sua função acadêmica, ao passo que 

dedique-se na procura de soluções e caminhos para as graves problemáticas em relação a 
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questão social. Dessa forma, segundo o autor, a instituição universitária deve colaborar, de 

forma eficaz, para a superação das desigualdades sociais que afligem a sociedade, utilizando 

de seus aparatos de ciência e tecnologia. As mudanças que a sociedade tem vivenciado geram 

também mudanças no ensino superior, demandando também uma nova universidade, que não 

pode ficar imparcial aos desafios encarados pela sociedade. 

Zabalza (2004, como citado em Scremin, Dallacort, Estefanel & Krebs 2013), aponta 

que os estudantes universitários possuem como principal característica a adultez, 

configurando-se como uma condição geral, de onde origina-se todas as outras condições 

necessárias para o desenvolvimento do trabalho no meio acadêmico.  O processo de 

democratização que permite a participação dos alunos nas decisões referentes às suas 

formações acadêmicas faz parte de uma dessas condições. 

De acordo com o Censo da Educação Superior (2017), no Brasil há um total de 2248 

instituições de ensino superior, sendo 296 públicas e 2152 privadas, ou seja, em 2017 87,9% 

das instituições de educação superior eram privadas, estando nessas, a maior parte das 

matrículas de graduação (75,3%), e nas instituições públicas 24,7%. Em relação a 

porcentagem pública, a maioria é estadual (41,9%) e em seguida, federais com 36,8%. Tanto 

na rede pública, quanto na rede privada, a maioria dos docentes são homens. Os doutores são 

mais vistos na rede pública, enquanto na rede privada a maioria é mestre. Quanto ao número 

de estudantes, o sexo feminino é predominante tanto no ensino presencial, quanto no ensino à 

distância. Os alunos matriculados nos cursos de bacharelado são mais frequentes em ensino 

presencial, enquanto no ensino à distância predominam os cursos de licenciatura.  

A IV Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino 

Superior brasileiras (IFES) – 2014 evidenciou que a universidade pública brasileira está cada 

vez mais democrática e acessível, mostrando que negros, mulheres e estudantes de baixa 

renda estão cada vez mais presentes nas graduações públicas. De acordo com a pesquisa, o 

maior grupo de estudantes universitários encontra-se na região sudeste do país e também que 

independente da região, a maior parte dos graduandos encontra-se nas idades entre 18 e 24 

anos. É possível observar que com o passar dos anos a renda mensal per capita dos 

graduandos diminui, independente da região que localiza-se a IFES, sendo resultado das 

diversas medidas de democratização do acesso às vagas das instituições de ensino brasileiras, 

tais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir de 2009, ao crescimento do 

número de instituições que aderiram ao sistema de Seleção Unificado (SISU) e a entrada em 
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vigor da Lei de Cotas, a partir de 2013. A pesquisa também mostra que os alunos com renda 

mensal per capita mais altas são dos curso de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas e com 

menor renda, os alunos dos cursos das Ciências Biológicas. 

Camargo e Araújo (2018), discorrem sobre a interiorização e expansão das 

universidades federais, que foram ampliadas a partir da implantação do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), tal programa é voltado para 

a criação de condições que facilitem o acesso ao ensino superior. A expansão do ensino 

superior em todas as regiões trouxe para a universidade novos grupos econômicos e uma 

maior diversidade de culturas, níveis de formação e expectativas acadêmicas (McCowan & 

Schendel, 2015 como citado em Camargo e Araújo, 2018). O REUNI visa além do aumento 

de vagas, a expansão da rede universitária, principalmente para atender o interior do país, 

visto que a maior parte das universidades encontravam-se nas cidades de maior porte.  

De acordo com Medeiros (2008), a expansão do ensino superior no Brasil, 

particularmente nas cidades do interior, se deu com o intuito de favorecer o desenvolvimento 

regional, visto que as classes menos favorecidas e da zona rural são as mais atingidas pela 

centralização do ingresso ao ensino superior público, além da democratização do acesso ao 

ensino público ter como objetivo a redução das desigualdades étnicas e sociais.  

Rieder (2011), evidencia que a centralização do ensino superior público contribui para 

a migração dos habitantes das cidades do interior para as capitais, motivados a mudar suas 

condições sociais, muitas vezes migravam acompanhados de suas famílias e após concluírem 

a graduação raramente voltavam para as suas cidades, ficando estabelecidos nas capitais. A 

extensão universitária para as cidades do interior do país, funciona como uma via de mão 

dupla, onde a universidade leva o conhecimento e/ou assistência até a comunidade, enquanto 

esta oferece retorno, expondo suas reais necessidades e aspirações, aprendendo ainda com o 

saber da comunidade. Nesta troca de saberes e conhecimentos todos são beneficiados, 

lapidando a formação daqueles que tem a oportunidade de participar do projeto.  

Dessa forma, a interiorização das instituições federais se dá pelo crescimento dos 

grandes centros, além da necessidade do estabelecimento do homem nas cidades menores, 

visto que há uma ampliação das demandas de saúde e educação. Há também uma preocupação 

em valorizar o regional. Sendo então considerado um movimento de regionalização, 

reconhecendo o processo de inclusão social, direcionando o capital para as cidades do interior 

(Camargo e Araújo, 2018). 
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De acordo com Padovani et al. (2014), o ambiente universitário possui demandas e 

exigências sobre o estudante, desde que este ingressa na instituição, devendo apresentar 

recursos cognitivos e emocionais substanciais, de forma que consiga adaptar-se a esse novo 

contexto. Levando em consideração as expectativas geradas, as demandas pertinentes ao 

mercado de trabalho e os anseios pelo seu futuro profissional e pessoal, é comum que 

resultem em problemas psicoafetivos, muitas vezes não conhecidos.  

Para Días e Gómez (2007), o estresse acadêmico pode se dar a partir do momento em 

que não há uma boa relação e comunicação entre o aluno, professor, pais e família. Não 

havendo condições e normas apropriadas que permitam o desenvolvimento e socialização 

saudável do estudante. Quando o indivíduo está inserido em um contexto familiar que há uma 

boa comunicação e relação entre os membros, este sente-se protegido e confiante para 

dialogar sobre qualquer assunto. A família quando percebida como suporte social e de 

proteção aos seus membros, o diálogo não se concentra no rendimento acadêmico, mas sim ao 

bem-estar integral do indivíduo, que passa a não ter receio de conversar sobre suas 

dificuldades.  

Segundo Trucco (2002) e Joca, Padovan e Guimarães (2003), o estresse é um dos 

principais fatores ambientais que predispõem um indivíduo à depressão. Em mais da metade 

dos casos, os eventos depressivos são antecedidos pela ocorrência de fatores estressantes, 

sobretudo de origem psicossocial. Dessa forma, o estresse psicológico tem papel fundamental 

no desencadeamento e evolução de transtornos mentais, especialmente, transtornos de 

ansiedade e depressão, constituindo também para um fator de risco e um elemento 

significativo no abuso de substâncias e dependências químicas.  

Padovani et al. (2014), aborda que o estudante universitário residir em localidade 

distante do seu núcleo familiar é uma importante variável para se investigar a saúde mental 

deste universitário. O estudante ao ingressar na universidade se depara com indecisões 

naturais da escolha profissional, mudança de residência e o distanciamento da família, 

tratando-se de um momento decisivo em sua vida, podendo ser referido como potencial 

estressor, dificultando a capacidade de adaptação e o bem-estar do estudante. Estes 

universitários que convivem em repúblicas ou sozinhos, ainda somam os problemas de 

relacionamentos, ausência de um lugar adequado para estudar, além do distanciamento da 

família. Não apenas os estudantes que convivem longe de seus núcleos afetivos mais 

próximos, como qualquer outro estudante universitário, está submetido constantemente ao 
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estresse de avaliações ou cobranças, sejam essas, pessoais, familiares ou sociais, para que se 

tenha um excelente desempenho. Essas cobranças podem gerar uma disposição à ansiedade, 

prejudicial ao desempenho acadêmico e à qualidade de vida destes sujeitos (Fioravanti, 

Shaiani, Borges e Balieiro, 2005). 
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Método 

Participantes 

Participaram deste estudo 100 universitários cursando do primeiro ao último período de 

graduação em universidades públicas e privadas no munícipio de Campos dos Goytacazes, 

localizado ao norte do estado do Rio de Janeiro. Destes, 27 eram do sexo masculino, com 

idades entre 19 e 61 anos (M = 24,19; dp = 7,76) e 73 do sexo feminino, com idades entre 18 

e 35 anos (M = 21,78; dp = 2,52). Sobre o estado civil dos participantes do sexo masculino, 

25 classificaram-se como solteiros, 1 divorciado/separado e 1 convive com um companheiro, 

já no grupo do sexo feminino, 69 classificaram-se como solteiras, 3 casadas e 1 convive com 

um companheiro. Quanto ao local de moradia, 89 participantes vivem na cidade Campos dos 

Goytacazes e 11 em outros municípios (Tabela 1). 

Tabela 1: 

Dados descritivos da amostra 

Variáveis N % 

Sexo   

Mulheres 73 73% 

Homens 27 27% 

Estado civil   

Solteiros (as) 94 94% 

Casados (as)                                3 3% 

Outros 3 3% 

Com quem mora atualmente   

Pais / Cônjuges / Companheiros (as) / 
Parentes 

61 61% 

Amigos 
35 35% 

Sozinhos 
4 4% 

 

Atualmente    

Apenas estuda 61 61% 

Trabalha e estuda 39 39% 
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Universidade   

Públicas 69 69% 

Particulares 31 31% 

Curso universitário   

Administração 3 3% 

Arquitetura 1 1% 

Ciências biológicas 4 4% 

Ciência da computação 2 2% 

Design gráfico 1 1% 

Direito 9 9% 

Educação física 2 2% 

Enfermagem 4 4% 

Engenharias                              21 21% 

Geografia 4 4% 

História 1 1% 

Medicina Veterinária 1 1% 

Nutrição 1 1% 

Psicologia 43 43% 

Relações Internacionais 1 1% 

Serviço Social 2 2% 

Período   

1º 5 5% 

2º 4 4,% 

3º 14 14% 

4º 2 2% 

5º 12 12% 

6º 8 8% 

7º 13 13% 

8º 13 13% 
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9º 17 17% 

10º 12 12% 

Naturalidade    

Rio de Janeiro 80 80% 

São Paulo 3 3% 

Minas Gerais 2 2% 

Espirito Santo 12 12% 

Outras regiões 3 3% 

Localidade de moradia   

Vivem em Campos dos Goytacazes 89 89% 

Vivem em outras cidades/municípios 11 11% 

Estrato sócio econômico   

A 12 12% 

B1 15 15% 

B2 35 35% 

C1 23 23% 

C2 13 13% 

D-E 2 2% 

Idade Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Mulheres 21,78 2,52 18 35 

Homens 24,19 7,76 19 61 

 
 

Instrumentos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

Questionário Sociodemográfico 

O instrumento foi desenvolvido de acordo com as necessidades da pesquisa, para 

realizar a coleta de informações relevantes para a caracterização da amostra. O questionário é 

composto por 29 perguntas, sendo 23 de múltipla escolha e 6 abertas, abrangendo diferentes 
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áreas da vida, como dados pessoais, situação familiar, financeira e acadêmica, bem como 

outros dados significativos sobre hábitos gerais e habitação. 

 

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.  

 

Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) 

O modelo circumplexo desenvolvido por Olson, Russel e Sprenkle (1983, como citado 

em Baptista, 2008), apresenta um conceituação mais completa sobre o construto suporte 

familiar, abordando três dimensões da conduta desse grupo, sendo elas a coesão, 

adaptabilidade e comunicação. A primeira corresponde ao nível de conexão existente entre os 

membros da família e a qualidade da relação existente entre eles; a segunda salienta para a 

capacidade que o grupo possui em ser flexível e capaz de modificar-se perante as situações 

estressantes e a última dimensão condiz com a qualidade de comunicação entre os membros, 

sendo essa facilitadora das demais. As respostas variam de “quase nunca” ou “nunca” a 

“quase sempre” ou “sempre”, onde, quanto maior o escore do indivíduo, maior a percepção 

adequada de suporte familiar. O IPSF é composto por 3 fatores, sendo eles Afetivo-

Consistente, Adaptação e Autonomia e um total de 42 itens (Baptista, 2009). 

 

Self Report Questionnaire – SRQ 20 

O SRQ-20 é composto por 20 questões e tem como objetivo o rastreamento de 

transtornos não-psicóticos (Gonçalves, Stein, & Kapczinski, 2008). As respostas possíveis são 

sim ou não, sendo a pontuação mínima possível 0 e a máxima 20. Se o resultado for igual ou 

maior a 7, é registrado sofrimento mental. O SRQ 20 é composto por 4 fatores, sendo eles: 

Humor Depressivo/Ansioso, Sintomas Somáticos, Decréscimo de Energia Vital e 

Pensamentos Depressivos. 
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Procedimentos 

Os universitários foram convidados a participar da pesquisa, sendo esclarecidos sobre 

os objetivos da mesma. Ao serem informados, assinaram o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido (TCLE), como condição para a participação no estudo e então os instrumentos 

foram entregues em envelope lacrado, para que fossem respondidos em casa.  

 

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 – Statistical Package for the Social 

Sciences (versão 24). 

A correção do IPSF foi realizada de acordo com as normas descritas no manual. Desta 

forma foi levantada a frequência de participantes com percepção de suporte familiar baixo, 

médio baixo, médio alto e alto. A influência do sexo nos escores do IPSF 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 nos escores do SRQ 

20 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). 

A comparação da percepção de suporte familiar em participantes com e sem queixa de 

sofrimento mental foi avaliada através da análise das médias e dos desvios-padrão de cada 

grupo, sendo utilizado o Teste T de Student (Test T). 
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Resultados 

Desempenho dos participantes no IPSF, de acordo com o sexo 

 Considerando a amostra total, 32 (32%) dos participantes obtiveram percepção de 

suporte familiar baixo, enquanto que 25 (25%) foram avaliados com percepção de suporte 

familiar alto, conforme podemos observar na Tabela 2: 

Tabela 2 

Desempenho no IPSF, de acordo com o sexo: 

 SEXO 

IPSF Mulheres Homens 

Suporte baixo 23 (31,51%) 9 (33,33%) 

Suporte médio baixo 17 (23,29%) 4 (14,81%) 

Suporte médio alto 15 (20,55%) 7 (25,93%) 

Suporte alto 18 (24,66%) 7 (25,93%) 

Total  73 (100%) 27 (100%) 

 

 Na comparação entre o sexo no desempenho em cada fator e no fator total do IPSF, 

não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas. 

 

Desempenho dos participantes no SRQ 20, de acordo com o sexo 

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

sofrimento mental. Um total de 45 mulheres (61,64%) tiveram escore igual ou acima de 7, 
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enquanto que nos homens o total foi de 13 participantes (48,15%). Apesar desta diferença 

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

 Comparando o desempenho médio em cada fator do SRQ 20, considerando apenas os 

participantes com queixas, verificamos que a intensidade da queixa é maior nas mulheres nos 

fatores Humor Depressivo/Ansioso (t = 2,644; gl = 56; p = 0,011), Sintomas Somáticos (t = 

2,332; gl = 56; p = 0,023) e no Escore Total (t = 2,507; gl = 56; p = 0,015), sendo estas 

diferenças estatisticamente significativas (Tabela 3). 

Tabela 3 

Desempenho no SRQ20, de acordo com o sexo e apenas dos participantes com queixa 

 SEXO 

SRQ 20 Mulheres Homens 

 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Humor Depressivo/Ansioso 2,71 0,97 1,92 0,86 

Sintomas Somáticos 3,16 1,60 2,08 0,86 

Total 11,22 3,28 8,85 1,68 

*Apenas participantes com queixa no SRQ 20. Total = 58. 

  

Comparando a média de pontuação nos diferentes fatores do IPSF, observamos que os 

participantes com queixa no SRQ20 apresentaram escore mais baixo, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa em todos os fatores, sendo eles Afetivo-Consistente (t = 2,847; 

gl = 98; p = 0,005), Adaptação (t = 3,514; gl = 93,92; p = 0,001), Autonomia (t = 1,911; gl = 

97,99; p = 0,059) e Escore Total (t = 3,568; gl = 96,81; p = 0,001) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 
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Desempenho no IPSF, de acordo com a presença ou ausência de queixa no SRQ 20 

 SRQ 20 

IPSF Sem queixa Com queixa 

 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Afetivo-Consistente 29,52 7,23 24,84 8,69 

Adaptação 21,81 3,13 18,79 5,41 

Autonomia 13,33 2,67 12,12 3,68 

Total 64,67 9,76 55,76 15,17 

 

Discussão 

Consistindo o suporte familiar como a manifestação de carinho, atenção, 

comunicação, proximidade afetiva, autonomia e empatia, existentes entre os membros da 

família, são consideradas as características psicológicas dos sujeitos na percepção desse 

suporte. (Baptista & Oliveira, 2004). Os dados relacionados à percepção deste suporte 

revelam que 32% da amostra apresenta queixas quanto ao suporte familiar percebido, em uma 

escala que varia entre médio baixo, médio alto e alto. Ainda sobre a percepção do suporte 

familiar, os resultados encontrados no IPSF não exprimem diferenças estatisticamente 

significativas entre homens e mulheres na presença de queixa da percepção de suporte 

familiar.  

Os dados encontrados nesse estudo sobre a influência do sexo na presença de 

sintomatologia de transtornos mentais comuns, corroboram com os estudos epidemiológicos, 

onde há uma prevalência de transtornos mentais comuns em mulheres, comparados aos 

homens. Os resultados encontrados também afirmam que em mulheres, os transtornos 

depressivos estão entre as principais queixas de sofrimento mental (Lopes, Faerstein & Chor, 

2003). Os achados também correlatam com o fato de mulheres serem maioria nas 

universidades, atualmente, de acordo com a IV Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos 

das Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras (IFES) (2014), estando então mais 

propícias a desencadear transtornos, visto que, por muitas vezes, as mulheres não são apenas 

estudantes universitárias, mas também trabalham fora, são mães e donas de casa. Somatizando 
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dessa forma, uma sobrecarga maior, em relação aos homens. É válido ressaltar que além das 

mulheres apresentarem mais queixas de sofrimento mental em relação aos homens no total da 

amostra, elas também predominam com 61,64% quando se avalia apenas os participantes com 

queixas no SRQ-20, o que confirma mais uma vez que o sexo feminino está mais propenso a 

desencadear transtornos.  

De modo geral, há um número significativo de universitários com queixas de 

sofrimento mental, independente do sexo, o que pode ser resultado de estressores presentes no 

ambiente universitário que possui demandas e exigências influenciando de forma considerável 

para o desencadeamento de transtornos mentais comuns nessa amostra, como já apontado pela 

literatura. (Joca, Padovan & Guimarães 2003; Padovani et al., 2014; Trucco 2002) 

No que se refere à associação de percepção de suporte familiar e transtornos mentais 

comuns, foi verificada a associação entre os construtos. Indivíduos com queixas no SRQ-20, 

ou seja, com sofrimento mental, apresentam baixa percepção de suporte familiar. Essa 

questão, na literatura, é correlacionada com a decorrência de fatores estressantes, situações 

complexas nas relações familiares e aspectos psicológicos dos indivíduos (Baptista, 2004; 

Campos, 2004; OMS, 2001).  

De acordo com os resultados encontrados, os universitários que apresentam queixas de 

sofrimento mental, também apresentam baixa pontuação em todos os fatores do inventário de 

percepção de suporte familiar. Sendo assim, percebem como baixa a afetividade entre os 

membros, o interesse, a proximidade, o acolhimento, a comunicação, a interação, o respeito, a 

empatia, a clareza nas regras intrafamiliares, a consistência de comportamentos e as 

verbalizações e as habilidade na resolução de problemas, que compõe o fator Afetivo-

Consistente. Mostram-se insatisfeitos também no fator Adaptação Familiar, respondendo de 

forma positiva às questões referentes a sentimentos e comportamentos negativos em relação à 

família, tais como, raiva, isolamento, incompreensão, exclusão, não pertencimento, vergonha, 

irritação, relações agressivas e competição entre os membros. E por último, os universitários 

também demonstraram insatisfeitos no fator autonomia, referindo-se a relações de confiança, 

liberdade e privacidade entre os familiares. (Baptista, 2008) 

Dessa forma, indivíduos que apresentam maior percepção de suporte familiar, 

possuem menor sintomatologia de transtornos mentais comuns, o que atribui ainda mais 

evidências ao que a literatura traz, sobre a correlação entre a percepção de suporte familiar e a 

presença de sofrimento mental. Considerando que a percepção de suporte familiar quando 
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percebida pelo indivíduo como insatisfatória, torna-se um grande preditivo de transtornos e 

quando percebida de maneira satisfatória, proporciona ao indivíduo uma melhor condição 

mental. (Bueno, 2009; Mombelli, Costa, Marcon & Moura, 2011). 

 

Considerações finais 

Como apontado ao decorrer deste estudo, a percepção do suporte familiar é um fator relevante 

para a constituição do indivíduo e interfere de forma significativa nos processos de saúde-

doença. Os achados corroboram com os dados da literatura, evidenciando a predominância de 

mulheres com maior sofrimento mental em relação aos homens. Também foi observado que 

há relação entre os construtos suporte familiar e saúde mental, visto que os participantes que 

apresentaram baixa percepção deste suporte, também mostraram-se com menor condição 

mental, conforme dados já apresentados na literatura. Para estudos posteriores é proposto um 

melhor equilíbrio na amostra para que se obtenha resultados mais concretos.  
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