
UNIVESIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

KARYNE PEREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes-RJ 

2018 

  



UNIVESIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

KARYNE PEREIRA DA SILVA 

 

 

Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte familiar 

 

 

 

Trabalho monográfico apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do 

grau de Bacharel em Psicologia 

Tipo de Trabalho: Relato de pesquisa 

Formato: Monografia no formato de 

artigo 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dra.Ana Lúcia Novais Carvalho 

 

 

 

Campos dos Goytacazes-RJ 

2018 

  



KARYNE PEREIRA DA SILVA 

 

Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte familiar 

 

Trabalho de conclusão de curso aprovado como requisito parcial para obtenção do grau 
de Bacharel em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. 

 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dra. Ana Lúcia Novais Carvalho 

CPS – Departamento de Psicologia / UFF – Universidade Federal 

Fluminense 

Professora orientadora 

 

____________________________________________ 

Prof. Dra. Mayra Silva de Souza 

CPS – Departamento de Psicologia / UFF – Universidade Federal 

Fluminense 

 
 
 

Campos dos Goytacazes  
2018 

  



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 dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito foram emitidos 

pareceres pelos membros da Banca encarregada de examinar o Trabalho Final de Curso 

intitulado:"Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte familiar” do(a) 

discente KARYNE PEREIRA DA SILVA, Matrícula UFF nº 212081129. A 

Banca Examinadora foi constituída pelas Professoras Mayra Silva de Souza e Ana Lúcia 

Novais Carvalho, Orientadora e Presidente da Banca. Antes da emissão do parecer, a 

Presidente da Banca deu ciência aos membros das normas e procedimentos de 

avaliação. Desta forma, a Banca Examinadora concluiu pela sua APROVAÇÃO, 

atribuindo-lhe a nota _____ [________________________________]. Para constar, foi 

lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os membros da 

Banca Examinadora e pela discente. 

 

 
___________________________________________________________ 
Professora – Orientadora e Presidente: Ana Lúcia Novais Carvalho 
 
 
___________________________________________________________ 
Professora: Mayra Silva de Souza 
 
 
 

 

__________________________________________________ 
Discente: KARYNE PEREIRA DA SILVA 
 



  



Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Coordenação do 

curso de Psicologia/CPS, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a lei 

nº 9610/98, o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão e/ou 

download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir dessa data. 

Identificação da Monografia 

Autor: Karyne Pereira da Silva 

E-mail:karyne_patty@hotmail.com 

Título do Trabalho: Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte 

familiar 

 

Orientadora: Ana Lúcia Novais Carvalho 

 

Data de Defesa: 16/07/2018 

 

Palavras-chave: suporte familiar; ansiedade; estudantes universitários 

 

Palavras-chave em língua estrangeira:familysupport; anxiety; universitystudents 

 

 

____________________________________ 

Assinatura da autora 

16/07/ 2018 

  



Dedicatória: 

A Deus por me permitir viver esta experiência e realizar-me profissionalmente. 

A minha família, por serem tão presentes e acreditarem em mim, me apoiando em cada 

etapa deste curso, em especial, minha mãe Decielma que esteve sempre ao meu lado.  

Aos meus amigos e colegas de profissão, especialmente Yara Padilha, que dividiram 

momentos de alegria e dificuldades nesta jornada, sempre incentivando uns aos outros. 

 

Agradecimentos: 

À Prof. Dra. Ana Lúcia Novais Carvalho, que aceitou e me incentivou neste desafio, 

acreditando que eu seria capaz. Uma orientadora atenciosa e compreensiva, que se 

esforçou junto a mim na construção deste trabalho.  

À Prof. Dra. Mayra Silva de Souza, por aceitar participar da banca examinadora. Uma 

profissional competente que, desde a apresentação deste projeto, fez apontamentos 

relevantes para que este fosse um trabalho de qualidade.  

  



Sintomas de ansiedade em universitários: o papel do suporte familiar 

 

Karyne Pereira da Silva e Ana Lúcia Novais Carvalho 

 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – CPS 

 

RESUMO: A percepção do suporte familiar é discutida como fator preditor de saúde 

mental, sendo a família um modelo que serve como referência para que seus membros 

construam outras relações sociais. Considerando que a estrutura e o funcionamento 

familiar exercem influência no desenvolvimento dos indivíduos, questiona-se o 

desenvolvimento de transtornosmentais, como a ansiedade, e sua possível associação 

com a percepção do suporte familiar. O presente estudo teve como objetivo avaliar o 

papel da percepção do suporte familiar entre universitários e a presença de sintomas de 

ansiedade. A amostra foi composta por 100 estudantes matriculados em instituições 

públicas e privadas de ensino superior, com idade entre 18 e 40 anos, que responderam 

a três instrumentos: questionário sócio-demográfico, Inventário de Percepção de 

Suporte Familiar (IPSF) e Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). A análise de dados 

revelou que as mulheres, quando comparadas aos homens, apresentaram mais 

frequentemente queixas de ansiedade. Quanto à percepção do suporte familiar, não 

foram observadas diferenças significativas entre homens e mulheres, sendo que parte da 

amostra relata baixa percepção de suporte familiar. Sobre a presença de sintomas de 

ansiedade foi observada associação, onde participantes com baixos níveis de percepção 

de suporte familiar relatavam presença de sintomas de ansiedade. Assim, a percepção de 

baixo suporte familiar pode contribuir para o surgimento de sintomas de ansiedade em 

sujeitos com predisposição. 

 

Palavras-chave:suporte familiar; ansiedade; estudantes universitários 

 

ABSTRACT: The perception of family support is discussed as a predictor of mental 

health, the family being a model that serves as a reference for its members to build other 

social relationships. Considering that family structure and functioning exert an influence 



on the development of individuals, the development of mental disorders, such as 

anxiety, and its possible association with the perception of family support are 

questioned. The present study aimed to evaluate the role of the perception of family 

support among university students and the presence of anxiety symptoms. The sample 

consisted of 100 students enrolled in public and private institutions of higher education, 

aged between 18 and 40 years old, who answered three instruments: socio-demographic 

questionnaire, Family Support Perception Inventory (IPSF) and Anxiety Inventory of 

Beck (BAI). Data analysis revealed that women, when compared to men, had more 

frequent complaints of anxiety. Regarding the perception of family support, no 

significant differences were observed between men and women, and part of the sample 

reported low perception of family support. Concerning the presence of anxiety 

symptoms, an association was observed, where participants with low levels of 

perception of family support reported the presence of anxiety symptoms. Thus, the 

perception of low family support may contribute to the appearance of anxiety symptoms 

in subjects with predisposition. 

 

Keywords:family support; anxiety; university students 

  



Suporte Familiar e Saúde Mental 

Em nossa sociedadea família tem um forte papel socializador, mesmo com as 

mudanças que a mesma tem sofrido ao longo da história. Essas alterações em sua 

estrutura e função modificam, diretamente, as práticas educativas e valores coletivos e 

individuais dos sujeitos que a compõem(Mombelli, Costa,Marcon& Moura, 2011; 

Ferronato, 2015). 

Ao definir suporte familiar e, por conseguinte, sua operacionalização, devemos 

considerar vários aspectos complexos que o envolvem, como as relações estabelecidas 

nesse contexto. Esse construto é definido por Baptista e Oliveira (2004, como citado em 

Baptista, Souza & Alves, 2008) como a manifestação de atenção, carinho, diálogo, 

liberdade, proximidade afetiva, autonomia e independência existente entre os 

integrantes da família, sendo relacionado às características psicológicas oferecidas 

pelafamília aos seus membros. Há que se observaraindaque o conceito de suporte 

familiar difere do conceito de estrutura familiar, que se refere ao número de pessoas 

pertencentes a uma família, sua disposição e composição, relacionado às características 

físicas da mesma. 

Segundo Caldana(1998, como citado em Baptista, Teodoro, Cunha, Santana, & 

Carneiro, 2009) e Ponciano e Carneiro (2003,como citado por Baptista et al., 2009), 

atualmente a organização familiar é baseada em relações de afeto, igualdade de direitos 

e carinho. Desta maneira, ela é consolidada como suporte fundamental que influência o 

desenvolvimento e comportamento dos sujeitos (Baptista, Baptista & Dias, 2001; Conte, 

2001; Forman & Forman, 1981 como citado em Baptista et al., 2009). 

De acordo com os estudos de Rigotto (2006), a relação entre os indivíduos parte 

do princípio da modelação e reproduzem o que foi aprendido nas demais relações 

sociais. Caballo (1996, como citado em Rigotto, 2006) define modelação como uma 

aprendizagem adquirida através da observação de comportamentos de outros indivíduos 

em diversos momentos e situações cotidianas. Os progenitores são, portanto, a fonte 

primária de contato com o mundo, mediando a relação entre o indivíduo e a sociedade, 

tendo como atribuição o fornecimento de suporte familiar aos filhos. (Baptista & 

Oliveira, 2004; Rocha & Brandão, 2001). 



A partir do alicerce construído dentro da família, este modelo pode servir como 

referência para que seus membros construam outras diversas relações sociais, como as 

laborais, amigáveis, de parentesco e conjugais, dando origem auma nova família. As 

identificações por oposição ou similaridade em um grupo familiar podem influenciar a 

construção cognitiva e de personalidade, assinalando os limites de estilos de 

personalidade, produzindo pautas de interação, alternativas relacionais e o modo de 

manifestação dos afetos e das emoções (Baptista, Souza & Alves, 2008). 

O modo de funcionamento familiar é majoritariamente sistêmico e este suporte 

oferecido por ela pode ser avaliado segundo vários aspectos, dentre eles: a clareza na 

comunicação, as relações de proximidade e afastamento entre os membros, sua forma de 

organização nos diversos contextos em que está inserida, a ligação afetiva, papéis 

familiares e as crenças sobre a representação desses papéis. Sendo assim, a família 

desempenha funções não somente na socialização, mas também em proteção, afeição, 

provimento de recursos financeiros, transmissão de valores éticos, morais e culturais 

(Baptista, 2007). 

Aspectos como uma comunicação congruente, direcional e com carga emocional 

são fundamentais para o bom funcionamento da dinâmica familiar. Para isso, o 

estabelecimento de limites dá-se a partir de regras coerentes e flexíveis, de maneira 

democrática, em que a liderança é compartilhada, oferecendo autonomia, autoestima e a 

autoconfiança na medida em que é oferecida proporcionalmente a proteção. A 

concessão destes recursos tem colaboração no crescimento individual e oferece auxílio 

mediante as situações adversas da vida (Baptista et al., 2008). 

Este modo de funcionamento familiar, bem como a dinâmica que a cerca, 

influencia diretamente o desenvolvimento dos seus membros, tanto de maneira positiva, 

quanto negativa. Para que a família funcione como facilitadora da saúde emocional e 

seja, de fato, um sistema de suporte para o indivíduo, é necessário que cada membro 

conheça e desempenhe os papéis que lhe são cabíveis de maneira adequada e flexível 

(Baptista et al., 2008). 

Os vínculos estabelecidos na família são considerados os mais profundos e 

duradouros de um indivíduo, sendo que é a mediação dessa relação que orienta a 

construção das demais relações posteriores. Tal apoio ultrapassa as questões materiais, 



sendo o apoio afetivo, como a atenção, o diálogo, a autonomia, a afetividade, a 

aceitação e a liberdade fundamentais no desenvolvimento saudável de seus 

membros(Souza & Baptista, 2008). 

Para Moos (1990, como citado em Bueno, 2009)o suporte familiar pode ser 

compreendido ao analisar a influência da família na vida dos indivíduos, considerando o 

grau de afeto, confiança, ajuda e apoio entre os membros que a compõem. A percepção 

dos sujeitos sobre este suporte é primordial na construção de uma vida mais feliz e 

saudável.  

Bueno (2009) cita os autores Procidano e Heller (1983), Castro, Campero e 

Hernandez (1997) e Batista (2005) para ressaltar como a relevância da percepção do 

suporte familiar, na qual o suporte percebido pode não ser igual o suporte efetivamente 

recebido. O suporte familiar é percebido pela influência de fatores pessoais, traços 

estáveis e alterações temporais.Mudanças familiares, onde há morte, separação entre 

outros eventos, são percebidas mais intensamente dependendo de cada membro da 

família. Tais eventos, para alguns, pode ocasionar maior insegurança, e instabilidade. 

Embora a oferta desse conjunto de atributos caracterize o suporte familiar, a 

percepção do próprio indivíduo sobre ele é fundamental. Considerá-lo como satisfatório 

é o principal efeito desse suporte, tornando-o mais resistente para o enfrentamento do 

ambiente com as consequências positivas, reduzindo o estresse, aumentando a 

autoestima e, por conseguinte, colaborando para o bem-estar psicológico. (Baptista et al, 

2008). Dessa maneira, o suporte familiar é um dos principais elementos que compõem a 

mediação entre o indivíduo e a sociedade, fornecendo recursos para suprir suas 

necessidades básicas e amenizando os impactos das situações adversas na vida de seus 

membros (Mombelli, Costa, Marcon& Moura, 2011). 

O suporte familiar possui alguns atributos necessários que teóricos e autores 

consideram em sua investigação e no desenvolvimento de instrumentos de mensuração. 

O modelo teórico desenvolvido por Olson, Russell e Sprenkle (1983, como citado 

emBaptista et al., 2008) busca avaliar a coesão, a adaptabilidade e a comunicação 

familiar nas relações familiares, sendo a coesão considerada como os laços que os 

membros familiares constroem, a adaptabilidade como a flexibilidade da estrutura de 



poder e das regras em eventos estressores e comunicação como empatia entre os 

membros, que poderia colaborar para os processos de coesão e adaptabilidade. 

No que se refere às teorias sobre a dinâmica familiar, Bray (1995, como citado 

emBaptista et al., 2008) aponta a existência de quatro fatores, que são: a composição da 

família (relacionada com o tipo de estrutura observada), os processos familiares (fatores 

comportamentais e interacionais da família), a afetividade (expressão de afetos pelos 

membros) e a organização familiar (regras de funcionamento da família). 

Nesta dinâmica, a relação entre os pais ou cuidadores, construída com a criança 

durante a infância, é fundamental para o desenvolvimento saudável. A doação de afeto, 

atenção e o cuidado diminuem as probabilidades da manifestação e desenvolvimento de 

transtornos mentais e comportamentais, não somente nesta fase da vida, mas também 

em fases posteriores. O afeto recebido na infância pode influenciar a resistência dos 

indivíduos diante de eventos estressores, pois sua construção na memória funciona 

como protetor de eventos internos e externos que surgem em seu ambiente. O 

desenvolvimento da resiliência, a partir dos afetos iniciais, oferece apoio para o 

autocontrole nas relações sociais(Baptista et al., 2008). 

Ao estudar características comportamentais de crianças com transtornos 

psiquiátricos em tratamento, Kashani, Canfield, Borduin, Soltys e Reid (1994), 

comocitados emSouza eBaptista (2008), observaram que a baixa percepção de suporte 

familiar e social contribuiu para o aumento das dificuldades de atenção, da violência, 

destruição de bens materiais e desesperança, bem como a menor cooperação em 

atividades. A percepção do suporte familiar também exerceu influência sobre a 

autoestima de adolescentes e em suas relações sociais. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000)compreende que a saúde mental 

possibilita ao indivíduo o desenvolvimento completo de suas capacidades cognitivas, 

afetivas e relacionais, o enfrentamento de dificuldades na vida, a contribuição para 

ações em sociedade e a produção no trabalho. Nesta perspectiva fica claro o caráter 

transdisciplinar da saúde mental, pois a mesma sofre influências de diversos espaços, 

inclusiveda dimensão social. Com isto não podemos separar os critérios de saúde e 

doença mental, pois a identidade do indivíduo é construída através de relações grupais. 

O estabelecimento de relações adequadas ao indivíduo, sociedade e família, é a 



consequência do bom funcionamento psíquico interno do indivíduo devidamente 

característico da saúde mental (Ackerman,1986 e Ramos, 2002 comocitado emSouza & 

Baptista, 2008). 

SegundoFéres-Carneiro (1996), os vínculos formados na família aparentam 

constituir uma fonte de relações que auxiliam nos processos de saúde ou doença. Para 

estabelecer a promoção de saúde nos membros familiares deve haver funções essenciais 

desempenhada nas famílias, dentre elas o respeito, a proteção, a formação social, a 

autonomia etc. 

Sendo a família de suma importância para o suporte do indivíduo, ela também 

exerce função mediante o estresse dos seus integrantes, influenciando, mais uma vez, os 

processos de saúde e doença. Entende-se que um suporte familiar adequado favorece a 

superação de crises, mediante a desestruturação da mesma. O suporte familiar, 

estruturado de forma consistente com vínculos fortes e duradouros pode se fonte de 

estresse quando seu funcionamento está em crise, causando impactos na interação de 

seus membros (Osório, 1996, como citado em Souza & Baptista, 2008). 

Compreendemos, portanto, que a ausência de suporte familiar é um dos agentes 

propiciadores da doença mental, já o fornecimento do suporte familiar tem influência 

diretamente no bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. A manutenção da saúde 

mental, em relação a promoção de melhoria nos processos fisiológicos, no 

enfrentamento de situações estressantes, e na diminuição dos estressores físicos e 

mentais, está ligada em como os indivíduos da família percebem e recebem o suporte 

familiar (Basic Behavioral Science Task Force oftheNationalAdvisory Mental Health 

Council, 1996; Uchino,Cacioppo&KiecoltGlaser, 1996, como citados em Souza & 

Baptista, 2008). 

Ansiedade 

Os transtornos de ansiedade, em geral, são caracterizados pelo medo e ansiedade 

excessivos, associados a perturbações comportamentais. Estes sentimentos de tensão e 

desconforto são originados pela antecipação de perigo por parte do indivíduo, que teme 

situações desconfortáveis ou estranhas (Castillo, Recondo, Asbahr&Manfro, 2000).  



Na literatura científica, medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou 

percebida, necessária para a luta ou fuga enquanto ansiedade é a antecipação da ameaça 

futura, frequentemente relacionada com a tensão muscular e vigilância em preparação 

para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva (DSM-5, 2014). Esses 

tomam caráter patológico quando as respostas são desproporcionais aos estímulos e 

passam a interferir na qualidade de vida dos sujeitos (Castillo et al, 2000). 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM 

V, APA, 2014), os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade 

adaptativos por serem excessivos ou persistentes, para além dos períodos adequados em 

que devem estar presentes, em geral, com duração de seis meses ou mais para adultos. 

Nesses casos, é comum que o indivíduo avalie o perigo na situação temida de forma 

superestimada, aumentando à proporção que o evento tem na realidade. A maioria 

destes transtornos desenvolvem-se inicialmente na infância, podendo persistir na vida 

adulta caso não sejam tratados adequadamente. 

Apesar de características em comum, os transtornos de ansiedade diferem-se nos 

tipos de objetos ou eventos disparadores que ocasionam medo e suas particulares 

respostas. Em idades tenras, é observado o transtorno de ansiedade de separação, no 

qual o indivíduo apresenta apreensão e ansiedade quanto à perda ou separação de 

país/cuidadores de modo impróprio para seu nível de desenvolvimento (DSM V, 2014). 

Tratando-se de crianças, essa dificuldade de reconhecer o nível exagerado dos 

sentimentos ou sua irracionalidade torna-se ainda mais difícil e embora o 

desenvolvimento deste transtorno seja comum na infância, ele pode apresentar sintomas 

na vida adulta (Castillo et, al, 2000). 

As crianças com transtorno de ansiedade de separação experimentam sofrimento 

intenso, prejuízos significativos no desempenho escolar e nas interações sociais. Temem 

também que algo venha acontecer consigo ou com seus cuidadores e necessitam 

constantemente de sua companhia. Em casos de rompimento de laços, manifestam-se 

sintomas somáticos como palpitações, dores de cabeça, estômago, náuseas e vômito, 

entre outros. A baixa autoestima e o estresse podem evoluir para transtorno de pânico 

ou transtorno humor na vida adulta, caso não sejam tratados adequadamente (Castillo et, 

al, 2000). 



O mutismo seletivo caracteriza-se pela dificuldade persistente para falar em 

situações sociais em que esta fala seja alvo do público, não apresentando dificuldades de 

comunicação em situações corriqueiras. Este fracasso para falar é comum em situações 

escolares, acadêmica ou de trabalho, gerando consequências no desempenho 

profissional e social do sujeito. 

A fobia específica está relacionada a ideação cognitiva do indivíduo, tornando-o 

apreensivo e ansioso na presença de objetos ou situações em questão. Nesses casos, o 

medo, a ansiedade ou esquiva é a resposta imediata nos eventos estressores (DSM-V, 

2014). A persistência de medo excessivo em relação a determinado objeto ou situação 

tornam-se desadaptativos a medida em que fogem do controle do indivíduo e causam 

comprometimento em seu cotidiano e o tratamento mais utilizado tem sido a terapia 

cognitivo-comportamental, enquanto prática clínica (Castillo et, al, 2000). 

O transtorno de ansiedade social ou fobia social causa temor, ansiedade e 

esquiva de interações e situações sociais em que o sujeito possa ser observado ou 

avaliado pelos demais. A possibilidade de ser avaliado de forma negativa, de ser 

humilhado, ofendido ou rejeitado provoca respostas emocionais nessas situações (DSM-

5, 2014). Além disso, podem estar presentes os sintomas físicos, como palpitações, 

tremores, calafrios e calores súbitos, sudorese e náusea(Castillo et, al, 2000). 

O transtorno de pânico tem como característica principal ataques de pânico 

inesperados e recorrentes, tornando o indivíduo apreensivo e preocupado com a 

possibilidade de ocorrência de novos ataques. Com isso, é observado comportamento 

desadaptativo de fuga ou esquiva de atividades e locais que não lhe são familiares em 

função do medo intenso. Os ataques de pânico são um tipo particular de resposta ao 

medo dentre os transtornos de ansiedade, mas também podem ser observados em outros 

transtornos. Sua ocorrência é abrupta, provocando medo intenso ou desconforto, 

acompanhados de sintomas físicos ou cognitivos sem uma razão aparente (DSM-V, 

2014). 

A agorafobia é caracterizada pela presença de sintomas apreensivos e ansiosos 

em duas ou mais situações específicas que são temidas e evitadas em função dos 

pensamentos do indivíduo. Os eventos disparadores habitualmente são corriqueiros, 

como estar em transporte público, locais fechados ou abertos, estar sozinho fora de casa 

ou entorno de uma multidão de pessoas, temendo dificuldades para escapar em casos de 



necessidade, obter auxílio diante da ocorrência de sintomas de pânico, ou outros que 

sejam incapacitantes ou constrangedores para o sujeito (DSM V, 2014). 

O transtorno de ansiedade generalizada é diagnosticado quando o indivíduo 

apresenta ansiedade e preocupação excessiva e persistente sobre diferentes esferas, o 

que pode incluir desempenho pessoal, profissional, por exemplo. Além da dificuldade 

de controle dos sintomas emocionais do transtorno, também podem ser experimentados 

os sintomas físicos, como inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, dificuldade de 

concentração, tensão muscular e alterações no sono (DSM V, 2014). 

Dentre os distúrbios psiquiátricos que acometem a população, os transtornos de 

ansiedade são, atualmente, os mais prevalentes, alcançando cerca de 7,3% (4,8% -

10,9%). Ainda não são conhecidas as evidências sobre este aumento considerável nos 

últimos anos, mas a proporção de ocorrência deste comportamento é diagnosticada 

predominantemente em mulheres no início da adolescência, com estimativa de 

prevalência entre 1,5 e 2 vezes mais (Thibaut, 2017).  

Além disso, os transtornos de ansiedade são altamente comórbidos aos 

transtornos depressivos (especialmente transtornos de ansiedade generalizada ou 

transtornos do pânico), o que dificulta o diagnóstico adequado e torna o tratamento mais 

complexo. Apesar de depressão e ansiedade serem considerados como construtos 

independentes, é reconhecida uma associação entre eles em saúde mental, bem como 

estatisticamente, dado que corrobora com os achados de Silva, Batista, Galdino e 

Barros(2018)ao relacionarem sintomatologia depressiva, ansiedade e obesidade. 

Segundo Rodrigues (2011), 30% dos jovens portadores de transtornos de ansiedade têm 

também outro transtorno mental associado, fazendo com que este seja considerado um 

fator de risco para os demais transtornos.  

A intervenção farmacológica associada à psicoterapia demonstra mais eficácia 

no tratamento de transtornos de ansiedade, como é observado nos estudos de Bandelow 

et al (2015 citado por Thibaut, 2017). Ao examinar com rigor metodológico os estudos 

sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade em 

adultos, Hofmann e Smits (2008) constataram uma série de meta-análises que 

corroboram a eficácia da TCC para transtornos de ansiedade ao serem comparados com 

as intervenções farmacológicas ou placebo. Em uma triagem entre 1.165 estudos 

relacionados ao tema, foram identificadas 27 pesquisas, que envolveram 1.496 pacientes 

atestando a eficácia entre níveis médio e alto deste tipo de tratamento, produzindo 

resultados significativamente maiores do que tratamentos com efeito placebo. Desta 



maneira, a TCC é estimada como intervenção de padrão-ouro no tratamento de 

transtornos de ansiedade e, para os autores, deve ser considerada como intervenção 

viável e que oferece forte suporte à farmacoterapia utilizada pela comunidade médica.  

A etiologia dos transtornos de ansiedade abrange a interação de fatores 

psicossociais e de vulnerabilidade genética, com risco moderado de herdabilidade de 

30%. Traumas de desenvolvimento inicial, assim como eventos estressores da vida 

cotidiana em consonância com os marcadores biológicos aumentam a probabilidade de 

desenvolvimento de transtornos ansiogênicos. Fatores socioambientais, como o 

comportamento dos pais também podem exercer influência no curso, bem como atuar 

na prevenção do mesmo (Thibaut, 2017). 

Respostas desproporcionais aos estímulos são observadas com mais frequência 

em indivíduos com predisposição neurobiológica herdada (Castillo et al, 2000). Estudos 

sobre as bases biológicas da ansiedade apontam que a amígdala é a responsável pela 

avaliação da natureza e intensidade da ameaça, dando a ela aspecto afetivo. Indivíduos 

ansiosos mantém mais altos níveis de atenção para estímulos ameaçadores e, por 

conseguinte, atividade excessiva da amígdala. A ansiedade afeta o funcionamento e 

desempenho cognitivo, visto que a atenção está alterada. Adultos ansiosos prestam 

atenção desproporcional a estímulos emocionalmente ameaçadores, apresentado 

dificuldades de focalizar estímulos neutros ou mantê-los sob atenção sustentada por 

determinado período de tempo. Entretanto, mantém foco excessivo em pensamentos 

estressantes (Beck et al., 1985 como citado por Rodrigues, 2011). 

Dessa maneira, a ativação da amígdala incide nos processos emocionais 

relacionados a ansiedade, que não é provocada por estímulos ameaçadores inatos e 

condicionados ou recentes, mas sim por sinais verbais e não verbais com significado 

simbólico. Dentre as estruturas cerebrais envolvidas, o córtex pré-frontal e regiões 

frontais e temporais, que atuam na compreensão verbal dos estímulos de natureza 

psicossocial, são destacadas como influentes nos quadros de ansiedade (Rodrigues, 

2011).  

Estudos realizados por Batista e Oliveira (2005), Jatobá e Bastos (2007), 

Rodrigues e Pelisoli (2008), como citados por Lopes e Rezende (2013), buscam 

verificar a presença de transtornos de ansiedade entre adolescentes e jovens, 



considerando que esta é uma fase do desenvolvimento que implica grandes adaptações, 

provocando sentimentos de ansiedade. Para autores como Wilson, Pritchard e Revalee 

(2005, citado por Tomás, 2012), algumas crianças e adolescentes não conseguem atingir 

um ajustamento psicossocial saudável e, dessa maneira, podem apresentar sintomas 

diversos, dentre eles, os sintomas de ansiedade, o que repercute em seu 

desenvolvimento e funcionamento em esferas individual, familiar, escolar e social.  

Os achados de Lopez, Turner e Saavedra (2005) citado por Lopes e Rezende, 

(2013) também evidenciam que a presença do transtorno de ansiedade supõe o uso e 

dependência de substancias psicoativas. Entretanto, devemos considerar fatores 

genéticos, psicológicos, familiares, socioeconômicos e culturais que, combinados, 

podem levar ao consumo de substâncias psicoativas, como analisam Micheli e 

Formigoni (2002) e Pratta eSantos (2007) comocitados por Lopes e Rezende (2014). 

Para autores como Muza, Bettiol, Muccillo e Barbieri (1997); Prata e Santos 

(2007); Vinet e Faúndez (2012), citados por Lopes e Rezende (2014), é comum a 

introdução do uso de substâncias psicoativas na adolescênciae, em levantamento 

epidemiológico sobre o consumo de álcool e outras drogas entre os jovens, ele pode ser 

identificado especificamente na passagem ente infância e adolescência (Cruz e 

Marques, 2000, citado por Lopes e Rezende (2014). 

Segundo o levantamento de Lopes e Rezende (2013), na população brasileira a 

prevalência entre consumidores de substâncias é de 23,5% para o sexo masculino e 

21,7% para o sexo feminino, sendo característico o uso frequente entre homens, exceto 

para medicamentos, mais frequente entre mulheres. Este consumo pode estar associado 

aos sintomas de ansiedade, como fator motivador para o consumo de substâncias lícitas 

e ilícitas (Takei e Schivoletto, 2000 citado por Lopes e Rezende, 2013). Os estudos de 

Kerr-Corrêa, Andrade, Bassit e Boccuto (1999) assim como os de Chiapetti e Serbena 

(2007) citados por Lopes e Rezende (2013) apontam que universitários fazem uso de 

drogas para redução de níveis de estresse e ansiedade.  

Para compreender a relação entre ansiedade e consumo de substâncias 

psicoativas em adolescente, Lopes e Rezende (2013) realizaram um estudo com 

estudantes do ensino médio da cidade de Maceió (AL), com faixa etária entre 14 e 18 

anos de alunos de rede pública e particular de ensino. Neste estudo foi utilizada a Escala 



de Ansiedade do Adolescente (EAA), questionário sobre o consumo de substâncias 

psicoativas, critérios da OMS para definição das modalidades de consumo e 

questionário de levantamento de dados sociodemográficos dos participantes. Foi 

possível observar um aumento no uso de energéticos, ansiolíticos e anfetaminas, em 

comparação com estudos anteriores. O álcool permaneceu sendo a substância mais 

consumidas, seguido pelo cigarro e os solventes, respectivamente. Em relação aos 

níveis de ansiedade verificados, 28% da amostra apresentou nível moderado, sendo 

mais freqüente entre participantes do sexo feminino. Dessa maneira, na relação entre 

ansiedade e consumo de substâncias psicoativas entre adolescentes, destaca-se o abuso 

de bebidas alcoólicas, sendo a mais consumida em todas as modalidades pesquisadas. 

Faz-se necessário destacar que essa é uma substância lícita, de fácil aquisição, aceitável 

socialmente e valorizada culturalmente, que pode colaborar para o aumento de seu 

consumo. 

O suporte familiar é correlacionado com efeitos de eventos estressores na vida 

dos indivíduos, abarcando questões complexas da relação familiar e seus aspectos 

psicológicos, assim como a saúde mental dos indivíduos(Baptista, 2005; Souza & 

Baptista, 2008).Ao investigar a correlação entre percepção do suporte familiar com 

sintomatologia depressiva e ansiosa em um grupo de pessoas submetidas ao tratamento 

de obesidade, Silva et al. (2018) utilizaram o Inventário de Depressão de Beck (BDI), 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Inventário de Percepção de Suporte Familiar 

(IPSF) e ficha de dados sociodemográficos (de autoria dos próprios pesquisadores). As 

correlações encontradas entre ansiedade e suporte familiar, bem como entre depressão e 

suporte familiar evidenciam que altos níveis das respectivas psicopatologias foram 

associados com baixos valores de percepção do suporte familiar, como já era previsto 

nos estudos de Baptista (2005), Bueno (2009), citados por Silva et al. (2018). Sendo 

assim, a percepção do suporte familiar contribui significativamente para o 

fortalecimento emocional dos indivíduos.  

No levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, em 2017, sobre os 

transtornos psiquiátricos que afetam a população mundial, o Brasil tornou-se líder em 

diagnósticos de ansiedade e compõe o ranking de diagnóstico de transtornos depressivos 

como quinto colocado. Assim, ratifica-se a importância de estudar a relação entre 

sintomas de ansiedade e suporte familiar, com a finalidade de ampliar a compreensão 



sobre esses construtos e as condições que interferem na saúde mental de universitários, 

definindo dessa maneira o objetivo deste estudo.  

 

Método 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa e 

amostragem não-probabilística, intencional (Marconi & Lakatos, 2002).  

 

Participantes 

A amostra foi composta por 100 estudantes universitários, matriculados em 

instituições de ensino superior públicas e privadas do município de Campos dos 

Goytacazes, situado ao norte do estado do Rio de Janeiro. Destes, 50 eram do sexo 

masculino, com idade entre 18 e 40 anos (M = 23,32 anos; DP = 4,75) e 50 do sexo 

feminino, com idade entre 18 e 47 anos (M = 23,46 anos; DP = 5,79). Sobre o estado 

civil dos participantes do sexo masculino, 49 foram classificados como solteiros e 1 

como casado, bem como no grupo de mulheres, 45 foram classificadas como solteiras, 4 

casadas e 1 separada/divorciada (Tabela 1).  

  



Tabela 1: 

Dados descritivos da amostra 

 N % 

Sexo   

Mulheres 50 50 

Homens 50 50 

Estado civil   

Solteiros (as) 94 94,00 

Casados (as) 5 5,00 

Outros 1 1,00 

Com quem mora atualmente   

Pais 
70 70,00 

Pais e parentes 
2 2,00 

Pais e outros 
3 3,00 

Cônjuge 2 2,00 

Cônjuge e filhos 3 3,00 

Cônjuge, sogros e amigos 1 1,00 

Filhos 1 1,00 

Parentes 2 2,00 

Amigos 7 7,00 

Outros 3 3,00 

Sozinho (a) 6 6,00 

Atualmente    

Apenas estuda 54 54,00 

Trabalha e estuda 45 45,00 

Desempregado (a) 1 1,00 

 

  



Tabela 1: 

Dados descritivos da amostra (continuação) 

Curso universitário   

Arquitetura 10 10,00 

Design gráfico 2 2,00 

Educação Física 47 47,00 

Enfermagem 3 3,00 

Engenharia 7 7,00 

Gastronomia 1 1,00 

Jornalismo 6 6,00 

Medicina 17 17,00 

Nutrição 1 1,00 

Pedagogia 2 2,00 

Psicologia 2 2,00 

Psicopedagogia 1 1,00 

Serviço Social 1 1,00 

Período   

1º 27 27,00 

2º 8 8,00 

3º 9 9,00 

4º 27 27,00 

5º 16 16,00 

6º 1 1,00 

7º 5 5,00 

8º 3 3,00 

9º 4 4,00 

10º 1 1,00 

Idade Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Mulheres 21 5,79 18 47 

Homens 22 4,75 18 40 

 

  



Instrumentos  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Questionário Sócio-Demográfico 

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 33 perguntas, sendo 25 de múltipla escolha e 8 abertas, 

abrangendo diferentes áreas da vida, como dados pessoais, situação familiar, financeira 

e acadêmica, bem como outros dados significativos sobre hábitos gerais e habitação. 

 

Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) 

 A utilização deste instrumento teve como objetivo avaliar a percepção que os 

indivíduos possuem do suporte que recebem da família. É composto por 42 itens, 

divididos em três fatores, dentre eles: afetivo-consistente, adaptação familiar e 

autonomia familiar.As respostas variam de “quase nunca” ou “nunca” a “quase sempre” 

ou “sempre”, na qual, quanto maior o escore do indivíduo, maior a percepção adequada 

de suporte familiar (Baptista, 2009). 

 

Inventário de Ansiedade de Beck – BAI - (Beck AnxietyInventory) 

Esta é uma escala para mensurar os sintomas de ansiedade, traduzida para o 

português. O instrumento apresenta formato de autorrelato, composto por 21 itens 

descritivos dos sintomas, respondidos dentro de uma escala de quatro pontos, sendo: 1) 

“absolutamente não”; 2) “levemente”; 3) “moderadamente”; 4) “gravemente”. Os 

escores de sintomas ansiosos para o BAI correspondem a: 0-10: sintomas mínimos; 11-

19: sintomas leves; 20-30: sintomas moderados; 31-63: sintomas graves (Cunha, 2001).  

 

Procedimentos 

Os participantes foram contactados em suas respectivas instituições de ensino e 

os interessados foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa. Ao serem elucidados, 

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

participação no estudo e então foram aplicados os instrumentos.Todos os documentos 

foram entregues e devolvidos em envelope lacrado. 

 

Procedimento de Análise de Dados 



Os dados dos participantes foram inseridos em planilha utilizando o software 

estatístico SPSS – StatisticalPackage for the Social Sciences (versão 20). 

Sobre o IPSF, a correção foi realizada considerando os dados das tabelas 

normativas por sexo. Assim, os participantes obtiveram os resultados baixo, médio 

baixo, médio alto e alto para a percepção de suporte familiar. Ainda, em uma outra 

classificação, os participantes com resultado baixo no IPSF foram identificados como 

com queixa. Já aqueles com resultados médio-baixo, médio-alto e alto foram 

identificados como sem queixa. 

No BAI os participantes obtiveram resultados mínimo, leve, moderado e grave. 

Além destas, os participantes com resultado mínimo no BAI foram classificados como 

sem queixa. Aqueles com resultado leve, moderado e grave foram classificados como 

com queixa. 

Para verificar a existência de diferença entre as médias do IPSF em homens e 

mulheres foi utilizado o Teste T de Student (Test T). 

O papel do sexo nos sintomas de ansiedade e na percepção de suporte familiar, 

bem como a associação entre ansiedade e percepção de suporte familiar foram 

analisados através do cálculo do qui-quadrado, sendo estabelecido o nível de 

significância ≤ 0,05. 

Resultados 

Na análise de percepção de suporte familiar foi verificado que a maior parte da 

amostra não apresentou queixas na percepção de suporte familiar (médio baixo, médio 

alto e alto). Nas mulheres, 18 participantes (36%) apresentaram percepção de suporte 

familiar baixa (escore total). Nos homens, 12 participantes (24%) apresentaram 

percepção de suporte familiar baixa (escore total) (Tabela 2). 

Tabela 2: 

Classificação do IPSF por sexo 

 Baixo Médio baixo Médio alto Alto 

 M H M H M H M H 

Afetivo-consistente 19 11 12 14 12 15 7 10 

Adaptação 11 13 13 15 15 13 11 9 

Autonomia 13 9 14 8 8 17 15 16 

IPSF Escore Total 18 12 13 14 12 12 7 12 



M = mulheres; H = homens 

 Sobre os sintomas de ansiedade, a maior parte dos entrevistados apresentava 

nível mínimo, conforme pode ser observado na Tabela 3 

 

Tabela 3: 

Classificação do BAI por sexo 

BAI Mulheres Homens Total 

Mínimo 22 34 56 

Leve 13 9 22 

Moderado 9 6 15 

Grave 6 1 7 

 

 Na análise do fator total do IPSF não foi observada diferença na média da 

percepção de suporte familiar de acordo com o sexo (t = -1,763; gl = 98; p = 0,081) 

(Tabela 4). 

Tabela 4: 

Comparação entre as médias do escore total do IPSF por sexo 

IPSF (escore total) 

Sexo N Média Desvio padrão 

Feminino 50 56,64 13,79 

Masculino 50 61,14 11,65 

 

 Ainda sobre o IPSF, não há diferença estatisticamente significativa entre homens 

e mulheres presença de queixa na percepção de suporte familiar (ꭓ2 = 1,714; gl = 1; p = 

0,190), confome observamos na Tabela 5. 

  



Tabela 5: 

Sexo e Percepção Suporte Familiar (escore total) 

IPSF (escore total) 

Sexo Sem queixa Com queixa Total 

Feminino 32 18 50 

Masculino 38 12 50 

Sem queixa = IPSF Total médio baixo, médio alto e alto; Com queixa = IPSF Total baixo 

 Na análise dos sintomas de ansiedade verificou-se que, no grupo de participantes 

com queixa, as mulheres eram mais frequentes (ꭓ2 = 3,730; gl = 1; p = 0,05), como 

observado na Tabela 6. 

Tabela 6:  

Sexo e sintomas de ansiedade 

BAI 

Sexo Sem queixa Com queixa Total 

Feminino 35 15 50 

Masculino 43 7 50 

 

 Foi possível observar uma maior frequência de participantes com queixas na 

percepção de suporte familiar naqueles que apresentavam sintomas de ansiedade (ꭓ2 = 

15,196; gl = 1; p < 0,001) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: 

Associação entre percepção de suporte familiar e presença de sintomas de ansiedade 

IPSF 

BAI Sem queixa Com queixa Total 

Sem queixa 62 16 78 

Com queixa 8 14 22 

IPSF Total sem queixa = médio baixo, médio alto e alto; IPSF Total com queixa = baixo; BAI sem queixa 

= mínimo; BAI com queixa = leve, moderado e grave 

 

Discussão 



Sendo o suporte familiar definido como a manifestação de atenção, carinho, 

diálogo, liberdade, proximidade afetiva, autonomia e independência existente entre os 

integrantes da família, consideram-se as características psicológicas dos indivíduos na 

percepção deste suporte (Baptista & Oliveira, 2004, como citado em Baptista, Souza & 

Alves, 2008). Os dados relacionados com a percepção deste suporte evidenciam que 

30% da amostra apresenta queixas com relação ao suporte familiar, em uma escala que 

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

familiar, os resultados encontrados no IPSF não demonstram diferenças estatisticamente 

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

familiar. 

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

sintomas de ansiedade corroboram com os estudos epidemiológicos, onde Transtornos 

de Ansiedade ocorrem com mais frequência em mulheres (Thibaut, 2017; DSM-5, 

2014). 

No que se refere à associação entre a percepção de suporte familiar e ansiedade, 

foi verificada associação entre os construtos. Indivíduos com sintomas ansiosos relatam, 

com mais frequência, uma baixa percepção sobre seu suporte familiar. Este aspecto,na 

literatura, é correlacionado com os efeitos de sintomas estressores, questões complexas 

nas relações familiares e aspectos psicológicos dos indivíduos (Baptista, 2005; Souza & 

Baptista, 2008).Da mesma maneira, os estudos apresentados por Baptista (2005) e 

Bueno (2009), citados por Silva et al. (2018). também apresentam associação entre altos 

níveis de ansiedade e baixos valores de percepção do suporte familiar, atribuindo ainda 

mais evidências para a correlação dos mesmos e afirmando a importância desta 

percepção para o fortalecimento emocional dos indivíduos.  

No entanto, vale ressaltar que o conceito de percepção do suporte familiar difere 

do suporte efetivamente recebido, podendo ter seus níveis influenciados por fatores 

pessoais, trações estáveis e alterações temporais, bem como por mudanças estruturais 

(Procidano& Heller, 1983; Castro, Campero& Hernandez, 1997; Batista, 2005 como 

citados em Bueno, 2009). O suporte familiarconsidera a percepção do próprio indivíduo 

sobre si como fundamental e, a partir de níveis satisfatórios, efeitos como resistência 

para o enfrentamento do ambiente, redução do estresse e aumento da autoestima são 

esperados e possibilitam o bem-estar psicológico(Olson, Russell &Sprenkle, 1983, 

como citado em Baptista et al., 2008). 



Embora a percepção do suporte familiar esteja associada à transtornos ansiosos, 

devemos considerar que a etiologia desta psicopatologia abrange não somente fatores 

psicossociais, mas também a vulnerabilidade genética, com risco moderado. Logo, tanto 

eventos estressores como os marcadores biológicos podem exercer influência no 

desenvolvimento da ansiedade, assim como o suporte familiar pode exercer influência 

na prevenção ou no seu curso (Thibaut, 2017). 

Considerando os atuais dados levantados pela Organização Mundial de Saúde 

sobre o aumento considerável de diagnósticos de transtornos de ansiedade, a percepção 

do suporte familiar pode contribuir para a manutenção do bem estar físico, psíquico e 

social dos indivíduos, assim como a prevenção o adoecimento mental (Basic Behavioral 

Science Task Force oftheNationalAdvisory Mental Health Council, 1996; Uchino, 

Cacioppo&Kiecolt Glaser, 1996, como citados em Souza & Baptista, 2008). 

 

Conclusão 

Como destacado ao longo deste estudo, a percepção do suporte familiar é um 

fator relevante para a construção de relações e interfere nos processos de saúde e 

doença. 

No presente estudo foi verificado, corroborando dados da literatura, que 

mulheres mais frequentemente apresentam queixas de ansiedade. Também foi 

observada a associação entre a baixa percepção do suporte familiar e presença de 

sintomas de ansiedade, conforme dados já apontados pela literatura. 
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