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RESUMO 

 

Transtornos Mentais Comuns (TMC) e uso de risco de álcool entre estudantes 

universitários vêm sendo foco de pesquisas, sendo ainda raros os estudos com 

alunos de graduação em odontologia. O objetivo desta pesquisa foi investigar a 

prevalência de TMC e do uso de risco de álcool e suas associações com as 

características sociodemográficas, de saúde, relacionais, do ambiente acadêmico, 

de estratégias de enfrentamento e resiliência entre estudantes do curso de 

Odontologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Neste manuscrito, 

estão apresentados três estudos que representam os resultados obtidos: uma 

revisão integrativa sobre o tema e dois estudos empíricos que focalizaram dois 

diferentes desfechos: TMC e uso de risco de álcool em estudantes de odontologia. A 

revisão investigou, em pesquisas publicadas entre 2006 e 2016, fatores de risco e 

proteção para sofrimento psíquico de estudantes universitários. Os estudos 

empíricos utilizaram delineamentos transversais, descritivos e analíticos. A amostra 

nesses estudos foi composta por 230 alunos, 71,8% dos estudantes matriculados 

nos quatro anos do curso de odontologia. Foram aplicados formulário padronizado 

para caracterização da amostra e seis instrumentos que investigaram: Transtorno 

Mental Comum (Self Repporting Questionnarie-20 – SRQ-20), uso de risco de álcool 

(Alcohol Use Disorder Identification Test-AUDIT), apoio social (Escala de Apoio 

Social, do Medical Outcomes Study-EAS), percepção do ambiente educacional 

(Dundee Ready Education Environment Measure-DREEM), estratégias de 

enfrentamento (Inventário de Estratégias de Enfrentamento-IEC) e resiliência 

(Escala de Resiliência-ER). Foram realizadas análises descritiva e bivariada, e 

regressão logística (RL) para modelos sucessivos. Do total da amostra, 30,0% 

cursavam a primeira série, 21,7% a segunda, 31,2% a terceira e 17,0% na quarta, 

sendo 75,2% mulheres. A média de idade foi de 20,6 (DP±1,99), maioria referiu não 

ter companheiro (98,7%), morar com amigos (59,6%), ter pai e mãe (66,1%; 63,5%) 

com ensino superior completo, renda familiar elevada (65,9%) e ter gasto mensal de 

até dois salários mínimos (87,6%). A maioria não recebia mesada ou a considerava 

insuficiente (61,6%), não tinha trabalhado nos últimos seis meses (91,3%), seguia 

alguma religião (84,3%) e considerava-a muito importante (54,8%). Análise 

descritiva dos escores obtidos nos instrumentos indicou, em geral, médias elevadas 

para percepção geral positiva do apoio social (EAS total: 72,7, DP:15,9), ambiente 
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educacional (DREEM total: 119,9; DP:22,9), resiliência (ER: 124,1; DP:16,4). 

Identificou-se também maior uso de Reavaliação Positiva como estratégia de 

enfrentamento (13,6; DP:4,7; 1-27) e menor uso de estratégias de Fuga/Esquiva 

(1,7, DP:1,8) pelos estudantes. A prevalência de TMC foi de 45.2% (95% CI: 38.7-

51.6) e de uso de risco de álcool 29,6% (95%IC: 23,7%-35,9%) com prevalência 

significativamente maior entre os homens (p<0,01). A análise multivariada permitiu 

identificar como fatores de risco para TMC: não desempenhar atividades 

extracurriculares como gostaria (OR:4,5;IC:1,9-10,7), avaliar negativamente sua 

saúde (OR:4,24;IC:1,9-9,8), e seu desempenho escolar (OR:3,8;IC:1,3-10,5), ter 

recebido tratamento psicológico/psiquiátrico após o ingresso na universidade 

(OR:2,65;IC:1,1-6,1), e utilizar coping confronto (OR:1,20;IC:1.0-1.4). Resiliência 

(OR:0,93;IC:0,9-1,0) foi identificada como fator de proteção para TMC. Em relação 

aos fatores de risco para uso problemático do álcool, permaneceram no modelo final 

da RL: cursar a terceira série (OR:3,72;IC:1,55-8,90), ter recebido trote 

(OR:3,29;IC:1,54-7,03), sexo masculino (OR:3,19; IC:1,57-6,49), renda mais alta 

(OR:2,87;IC:1,31-6,28). As prevalências de TMC e de uso de risco de álcool foram 

mais elevadas que as descritas para a população geral. Características individuais 

(sexo, renda), de saúde (autoavaliação da saúde, histórico de tratamento 

psicológico/psiquiátrico), comportamentais (coping e resiliência) e, principalmente, as 

relativas à vida acadêmica (série, atividades extracurriculares, desempenho 

acadêmico, trote abusivo) desempenharam importante função nos desfechos 

investigados. Embora tenha sido realizado com população universitária específica, 

os achados sugerem a relevância de ações de prevenção e cuidado nas instituições 

de ensino superior de forma a favorecer o bem estar dos estudantes. Estudos 

longitudinais poderão favorecer o aprofundamento dos dados identificados. 

 

Palavra Chave: Transtornos Mentais Comuns, sofrimento psíquico, álcool, uso de 

risco de álcool, estudantes, fatores de risco. 

 



 Abstract 

 

ABSTRACT 

 

Common Mental Disorders and hazardous alcohol consumption in university 

students have been the focus of researchers; however, studies that focus on mental 

health and risk behaviors of dental students are less frequent. This study aimed to 

identify the prevalence of CMD and hazardous alcohol consumption, and its 

associations with sociodemographic characteristics, health conditions, relational 

aspects, academic life’ perceptions, coping and resilience of dental students in the 

State of University of Campinas - UNICAMP. Three scientific papers are presented: 

an integrative review and two empirical studies about CMD and hazardous alcohol 

consumption of dental students. The review investigated, in publications between 

2006 and 2016, risk and protective factors for psychological distress in university 

students. The empirical studies had cross-sectional, descriptive and analytical 

design. The sample in these studies was composed by 230 students, 71.8% enrolled 

in the four years of the dentistry course. Students answered to a standardized 

questionnaire and six instruments: Self-Repporting Questionnarie-20 (SRQ-20; 

CMD), Alcohol Use Disorder Identification Test (hazardous alcohol consumption), 

Social Support Scale of the Medical Outcomes Study (MOS; social support), Dundee 

Ready Education Environment (DREEM; educational environment’ perception), Ways 

of Coping (WC; coping strategies) and Resilience Scale (RS; resilience). We 

conducted a descriptive and bivariate analyzes, and a logistic regression (LR) 

performed for successive models. Of the total sample, 30.0% were in the first grade, 

21.7% in the second grade, 31.2% in the third grade and 17.0% in the fourth grade, 

75.2% of which were women. The mean age was 20.6 (SD ± 1.99), the majority 

reported having no partner (98.7%), living with friends (59.6%), having father and 

mother with complete higher education (66.1%, 63.5%), high family income (65.9%) 

and monthly cost more than two minimum wages (87.6%). Most of students did not 

receive allowance or it was insufficient (61.6%), had not worked in the last six months 

(91.3%), were religious (84.3%) and considered it very important (54.8%). Descriptive 

analysis indicated high averages for overall positive perception of social support 

(total MOS: 72.7, SD: 15.9), educational environment’perception (total DREEM: 

119.9; 9), and resilience (RS: 124.1, SD: 16.4). Positive reappraisal was the coping 

strategy most reported (13.6, SD: 4.7, 1-27) and escape/avoidance the less use 

strategy (1.7, SD: 1.8). The prevalence of CMD was 45.2% (95% CI: 38.7-51.6), and 
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29.6% (95% CI: 23.7% -35.9%) of the students presented hazardous alcohol 

consumption, which was significantly higher among men (p<0.01). Multivariate 

analysis showed that the risk factors for CMD were having unsatisfactory 

extracurricular activities (OR: 4.5, CI: 1.9-10.7), having negative perception of their 

health (OR: 4.24;9-9,8) and of their academic performance (OR: 3.8; CI: 1.3-10.5), 

having psychological/psychiatric treatment during the course (OR: 2.65; CI: 1,1-6,1), 

and using confrontive coping (OR: 1.20; CI: 1.0-1.4). Resilience (OR: 0.93; CI: 0.9-

1.0) was identified as a protective factor for CMD. Regarding risk factors for 

hazardous alcohol consumption identified in LR were being in the third grade (OR: 

3.72, CI: 1.55-8.90), having received hazing (OR: 3.29 , CI: 1.54-7.03), being male 

(OR: 3.19, CI: 1.57-6.49) and having higher family income (OR: 2.87; CI: 1.31-6, 28). 

In this study, the prevalence of CMD and hazardous alcohol consumption was higher 

than identified in general population. Individuals characteristics (sex, income), health 

aspects (self-assessment of health, history of psychological / psychiatric treatment), 

behavioral (coping and resilience) and especially those characteristics related to 

academic life (series, extracurricular activities, academic performance) influenced the 

outcomes. Longitudinal studies may contribute to clarify the findings. Although this 

study carried out with a specific university population (dental students of one 

university), the findings suggest the relevance of preventive and care actions in 

university students contributing to their well-being.  

 

 

Keywords: Common Mental Healh, psychological distress, alcohol, hazardous 

alcohol consumption, students, risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Transtornos mentais e uso de substâncias psicoativas são considerados 

um importante problema de saúde pública por acarretarem sofrimento e 

incapacidades aos indivíduos, gerarem sobrecarga para a família e para toda a 

sociedade (VOS ET AL., 2012; WENCESLAU; ORTEGA, 2015). Sofrimento psíquico 

representa metade do adoecimento presente em jovens adultos americanos (HUNT; 

EISENBERGER, 2010). No Brasil, calcula-se que mais de 30 milhões de pessoas 

apresentem algum tipo de transtorno mental e estima-se que cerca de 9,0% a 11,2% 

apresentem uso de risco de álcool (SCHMIDT et al., 2011; GONÇALVES et al, 

2014).  

Artigos publicados pela revista britânica The Lancet, em 2007 (JACOB et 

al., 2007; PATEL ET AL., 2007; PRINCE ET AL., 2007; SARACENO ET AL. 2007; 

SAXENA ET AL, 2007) indicam a Saúde Mental Global (Global Mental Health) como 

campo de investigação e propõem a redução das iniquidades no acesso a cuidados 

com a saúde mental das populações. De 1990 a 2010, os transtornos mentais, 

neurológicos e relacionados ao uso de substâncias aumentaram 41% (PATEL et al., 

2016), representando 7,4% da carga mundial total de problemas de saúde 

(WENCESLAU; ORTEGA, 2015). Transtornos mentais e do comportamento são 

também responsáveis por um quarto dos anos vividos com alguma incapacidade 

YLD - Years Living with Disabilities – (VOS ET AL., 2012).  

Estudos publicados entre 1997 e 2009, revistos por Santos e Siqueira 

(2010), indicaram que resultados da prevalência geral de transtornos mentais leves, 

como os Transtornos Mentais Comuns – TMC, em adultos brasileiros variaram de 20 

a 56%. Dos 24 estudos selecionados, 15 utilizaram para medida desses transtornos 

o Self-Reporting Questionarie (SRQ-20) (SANTOS; SIQUEIRA, 2010). Os TMC ou 

Transtornos Psiquiátricos Menores, definidos por Goldberg e Huxley (1992), 

caracterizam-se pela presença de sintomas como fadiga, insônia, esquecimento, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, tristeza e queixas somáticas, podendo 

causar limitações funcionais significativas para os indivíduos ao longo dos anos. São 

sintomas que não atingem os critérios para se enquadrarem em uma categoria 

diagnóstica, segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, 
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DSM-5 (2014) e a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial 

da Saúde (CID-10)1, mas são indicativos de sofrimento psíquico podendo interferir 

na vida das pessoas (GOLDBERG; HUXLEY, 1992). 

Estudantes universitários, em especial os da área da saúde, vêm sendo 

foco de pesquisas em diversos países, constatando-se nessas investigações 

elevada prevalência de sofrimento psíquico e de uso abusivo de substâncias 

(WEXLER, 1978; RIBEIRO et al., 1997; ANDRADE et al., 1997; KERR-CORREA et 

aL, 1999; HIDALGO et al., 2001; SANTOS et al., 2003; VOLCAN et al., 2003; 

MYERS E MYERS, 2004; FAGUNDES; LUDEMIR, 2005; SOUZA; MENEZES, 2005; 

STEMPLIUK et al, 2005; CAVESTRO; ROCHA, 2006; DYEBYE et al., 2006; LIMA et 

al., 2006; NEVES; DALGALARRONDO, 2007; AMARAL et al., 2008; LI et al., 2008; 

KAY E LOWE, 2008; REZENDE et al., 2008; AGUIAR et al., 2009; CRANFORD; 

EISENBERG; SERRAS, 2009; KUMAR et al., 2009; ZIVIN et al., 2009; BALDASSIN, 

2010; COSTA et al., 2010; FIOROTTI ET AL., 2010; JOHNSON et al., 2010; HUNT; 

EISENBERG, 2010; BRASIL, 2010, TOVAR et al., 2010; VALLILO et al., 2011; 

WOLFF; CROCKETT, 2011; ANDRADE et al., 2012; BUCHANAN, 2012; CAMPOS 

et al., 2012; CLEARY et al., 2012; IBRAHIM et al., 2012; LIMA, 2012; MADHAN; 

RAJPUROHIT; GAYATHRI, 2012; NEVEU et al., 2012; SCHIEKIRKA et al., 2012; 

TOVAR et al., 2012; ALZAHEM; VAN DER MOLEN; DE BOER, 2013; DIVARIS et 

al., 2013; EISENBERG; HUNT; SPEER, 2013; FONSECA et al., 2013; COSTA et al., 

2014; ELANI et al., 2014; SILVA; RAMOS-CERQUEIRA; SILVA ET al., 2014; LIMA, 

2014; TORRES et al., 2016; ROTENSTEIN et al., 2016).  

Uma das mais antigas indicações de sofrimento psíquico em estudantes 

encontra-se em editorial do The Journal of American Medical Association, em 1903 

(JAMA, 2003). Esse editorial divulgou o elevado índice de suicídio entre médicos 

norte-americanos. Após esse editorial, foram realizadas conferências em diversos 

países no sentido de se discutir e reconhecer a importância desse assunto (MILAN; 

ROSSI; DE MARCO, 1999). Pesquisa publicada recentemente sobre suicídio em 

médicos do Estado de São Paulo (PALHARES-ALVES et al., 2015) e uma meta-

análise que investigou a prevalência de depressão, sintomas depressivos e ideação 

suicida entre estudantes de medicina (ROTENSTEIN et al., 2016) reforçam que esta 

preocupação é ainda atual.  

                                            
1 Disponível em: http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
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Pesquisas brasileiras têm mostrado que a prevalência de TMC entre 

universitários, avaliada pelo SRQ-20, tem variado de 20 a 45% (HIDALGO et al., 

2001; VOLCAN et al., 2003; FAGUNDES; LUDERMIR, 2005; SOUZA; MENEZES, 

2005; LIMA et al., 2006; COSTA et al., 2010; FIOROTTI et al., 2010; LIMA, 2012; 

COSTA et al., 2014; SILVA; RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2014; SILVA et al., 2014).  

Em relação à população brasileira, estudo de coorte, realizado em 

Pelotas, RS, identificou prevalência de 28% de TMC (ANSELMI et al., 2008), 

semelhante ao encontrado em 3.597 residentes nas áreas urbanas do interior da 

Bahia (29,9%) (ROCHA et al., 2010) e em adolescentes de 124 municípios (30%) 

(LOPES et al, 2016). Prevalências mais elevadas, identificadas pelo instrumento 

General Health Questionnarie, foram obtidas em pessoas atendidas em serviços de 

atenção básica de quatro cidades brasileiras: Rio de Janeiro (51,9%), São Paulo 

(53,3%), Fortaleza (64,3%), e Porto Alegre (57,7%) (GONÇALVES et al., 2014). 

Esses resultados claramente sustentam a necessidade de planejamento e 

implantação de políticas públicas baseadas em pesquisas para rastreamento, 

promoção, prevenção e tratamento dessa demanda por saúde mental, como 

apontou Slavin (SLAVIN, 2016) em editorial publicado no JAMA. 

Além de TMC, aspectos mais específicos têm sido pesquisados na 

população de jovens universitários. Estudo de meta-análise identificou prevalência 

de 28,8% de sintomas depressivos em médicos residentes (MATA et al., 2015), 

semelhante ao encontrado em graduandos de medicina (ROTENSTEIN et al., 2016). 

No Brasil, Amaral et al. (2008) identificaram prevalência de 26,8% entre alunos do 

curso de medicina de Goiás e Santos et al (2003) 41,4% entre estudantes de 

enfermagem de uma universidade pública do interior de São Paulo. Outro estudo 

brasileiro, conduzido por Neves e Dalgalarrondo (2007), avaliou a saúde mental de 

1.290 estudantes matriculados nos cursos de graduação das áreas de artes, 

ciências humanas, da saúde, ciências básicas, exatas e tecnológicas nos campi de 

Campinas e Limeira, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, por meio 

do Mini International Neuropsychiatric Interview, tendo sido identificando que 58% 

dos alunos (69% mulheres e 45% homens) apresentaram “algum transtorno mental”, 

sendo significativa a diferença da prevalência entre os sexos (p<0,01). Chama-se 

atenção para o fato que os estudantes do campus de Piracicaba, da Faculdade de 

Odontologia, não participaram desta pesquisa. 
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Em relação aos graduandos de cursos de odontologia, já em 1978, 

Wexler observou que o processo educacional e o ambiente institucional foram 

variáveis relevantes para a presença de sintomas de ansiedade e de episódios de 

pânico entre esses universitários. Comparativamente à população geral, graduandos 

de odontologia apresentaram níveis elevados de ansiedade e de depressão, 

aproximando-se daqueles identificados em estudantes de medicina (MADHAN; 

RAJPUROHIT; GAYATHRI, 2012). Sintomas de estresse foram identificados 

também em estudantes do primeiro ano de odontologia em pesquisa multicêntrica 

realizada em sete universidades na Europa (HUMPHRIS et al., 2002). Humphris et 

al. (2002) identificaram que aproximadamente um terço da população estudada 

(36%) referiu sofrimento psicológico e 22% apresentaram Síndrome de Burnout, 

estresse crônico ocupacional. Estudo americano, em 2017, identificou que 40% dos 

alunos de odontologia e 38% dos técnicos em higiene bucal apresentaram burnout; 

sintomas depressivos (9% e 9%) e ideação suicida (6% e 9%) (DEEB et al., 2017), 

dados semelhantes ao já identificado na Espanha por Galan et al. (2014). Embora 

com limitações metodológicas decorrentes do tamanho amostral (graduandos, 119 e 

técnicos, 32), o estudo aponta para uma crescente preocupação com a saúde 

mental dessa população. 

Os níveis de estresse variaram significativamente entre as universidades 

(p<0,001). No Brasil, Campos et al (2012) identificaram que 17% dos estudantes de 

Odontologia apresentaram burnout e afirmaram sentirem-se emocionalmente 

esgotados pelos estudos (47,2%), que estudar exigia um grande esforço (57,9%), 

que perderam o interesse pelo estudo (75,3%) e estavam descrentes em relação à 

utilidade de frequentarem as aulas (68,9%), sentindo-se também consumidos por 

essa atividade (45,5%). Além disso, o medo de falhar, a pressão das atividades 

acadêmicas, os períodos de transição (por exemplo, do período de estudos básicos 

para a clínica, em geral, no terceiro ano) e a dificuldade de relacionamento com seus 

superiores foram considerados potenciais estressores na vida desses jovens 

(DAHAN; BEDOS, 2010; PEREIRA; BARBOSA, 2013).  

Outro frequente problema já identificado entre universitários é o consumo 

abusivo de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, sendo um dos comportamentos 

de risco à saúde mais observado na sociedade ocidental, em especial, entre 

homens, adolescentes e jovens adultos (KERR-CORREA et al., 1999; PEUKER; 

FOGAÇA; BIZARRO, 2006; SILVA et al., 2006; KERR-CORREA et al., 2008; 
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BRASIL, 2010; JOHNSON et al., 2010; WOLFF; CROCKETT, 2011 ANDRADE et al., 

2012; MURRAY et. al, 2012; COELHO; BASTOS; CELESTE, 2015; NUNES et al., 

2012; FACHINI; FURTADO, 2013; SILVA; TUCCI, 2014; SILVA; TUCCI, 2016). O 

uso de risco ou uso problemático de álcool são termos utilizados na literatura para 

descrever um padrão de consumo que pode gerar dano físico ou mental, se este 

persistir (BABOR ET AL., 2001; BRASIL, 2010; JOHNSTON et al., 2010; 

GONZALEZ; HEWELL, 2012). 

O I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e outras 

Drogas entre Universitários, conduzido em 27 capitais brasileiras, identificou que 

aproximadamente 90% dos estudantes referiram consumo de álcool na vida, grande 

parte (72%) relatando consumo no último ano e 60,5% no mês anterior. A 

prevalência do binge drinking ou "beber pesado episódico” foi de 43,7% entre os 

homens e 29,0% entre as mulheres, nos últimos 12 meses. Este levantamento 

também verificou aumento de 14% do consumo de álcool entre 2006 e 2012 entre os 

jovens universitários (LENAD, 2012). Segundo Johnston et al (2010), o consumo de 

álcool no último mês entre estudantes americanos foi de 42% para os estudantes de 

odontologia norte-americanos, prevalência semelhante à identificada no Brasil entre 

estudantes universitários (TOVAR et al, 2010; ANDRADE et al., 2012). 

Revisão sistemática, que avaliou estudos com universitários na Irlanda e 

Inglaterra, entre 2002 e 2014, identificou que o Alcohol Use Disorder Identification 

Test (AUDIT) foi o instrumento mais utilizado em pesquisas para investigar padrões 

de consumo do álcool (DAVOREN et al., 2016). Com esse instrumento, que permite 

identificar a prevalência de uso de risco/problemático de álcool constatou-se, 

segundo a revisão citada, aumento considerável nas prevalências de uso de risco de 

álcool de 2003 (63%) para 2014 (84%) (DAVOREN et al., 2016). Outra pesquisa, 

realizada em estudantes de uma universidade na Colômbia, identificou que 88,6% 

dos estudantes referiram uso de álcool na vida e que, destes, 20,5% apresentavam 

consumo de risco e 14,9% risco para dependência (CASTAÑO-PEREZ; 

CALDERON-VALLEJO, 2014). No Brasil, 44,2% dos estudantes de uma 

universidade pública do Rio Grande do Sul apresentaram consumo de risco 

(PEUKER; FOGAÇA; BIZARRO, 2006), prevalência maior que a encontrada em 

outros estados, como os estados de São Paulo (11,3% a 20,7%) (PILLON; 

CORRAD-WEBSTER, 2006; SILVA; TUCCI, 2014; SILVA; TUCCI, 2016) e de Minas 

Gerais (20,7%) (ROCHA et al., 2011). 
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Identificar e analisar fatores associados ao desenvolvimento de 

problemas na saúde, como transtornos mentais e uso de substâncias, implica 

compreender que a relação saúde-doença insere-se em contextos amplos e 

complexos (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013). Fatores associados à 

determinada condição de saúde podem ser fatores de risco ou de proteção à saúde. 

Entende-se como fatores de risco condições com maior probabilidade de causar 

consequências negativas ou indesejáveis, doenças ou incapacidades, aos indivíduos 

e fatores de proteção, ao contrário, como comportamentos ou condições que 

diminuem a probabilidade de consequências negativas na saúde (MAIA; WILLIANS, 

2005; SAPIENZA; PEDROMONICO, 2005; BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007; 

ALMEIDA-FILHO; COUTINHO, 2007). Segundo Poletto e Koller (2008), fatores de 

proteção referem-se à forma como os indivíduos lidam com as transições e 

mudanças na vida, ao sentido que atribuem às suas experiências diante de uma 

situação adversa e a algumas características, como renda, escolaridade e acesso a 

serviços de saúde. Em uma análise epidemiológica, variáveis relacionadas a 

problemas na saúde dos indivíduos devem ser então consideradas: sexo e gênero, 

idade, etnia e cor, fatores genéticos, estado civil e arranjo familiar, trabalho e renda, 

migração e procedência, organização social e situação de classe (SAMPAIO; 

GUIMARÃES; SAMPAIO, 2014).  

Variáveis como sexo, idade, renda, apoio social, arranjo familiar, escolha 

da profissão e satisfação com a mesma, situação financeira, traços de 

personalidade, estágio do curso, história de escolha do curso de graduação, modos 

de enfrentamento têm sido indicados como relevantes para a compreensão do 

sofrimento psíquico vivenciado pelos estudantes universitários em vários estudos 

(LIMA, 2012; MADHAN; RAJPUROHIT; GAYATHRI, 2012; FONSECA et al., 2013; 

ALZAHEM; VAN DER MOLEN; DE BOER, 2013; COSTA et al., 2014; DIVARIS et 

al., 2014; ELANI et al., 2014; SILVA; RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2014; BYRD et 

al,. 2014).  

Estudo realizado por Lima et al (2006), indicou que a presença de TMC 

em estudantes de medicina associou-se a situações pessoais e ligadas ao curso, 

como falta de apoio emocional, dificuldade para fazer amigos, auto-avaliar seu 

desempenho escolar como “ruim” e pensar em abandonar o curso; resultados 

semelhantes aos encontrados em outros estudos com a mesma população 

(AMARAL et al., 2008; REZENDE et al., 2008; LIMA, 2012; SILVA; RAMOS-
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CERQUEIRA; LIMA, 2014). De acordo com Costa et al (2014), estudantes que 

referiram pensar em desistir do curso ou referiram desconforto ao realizar as 

atividades acadêmicas apresentaram maior probabilidade de desenvolver sofrimento 

psíquico. Em relação aos aspectos pessoais, também foi maior a probabilidade de 

TMC entre estudantes que se autoavaliaram como estressados, que referiram reagir 

aos conflitos de forma retraída ou agressiva e que apresentaram diagnóstico prévio 

de transtorno mental. Maior frequência de TMC ocorreu entre aqueles que afirmaram 

receber pouco apoio emocional, que se sentiam infelizes e não tinham expectativas 

positivas de seu futuro. Os mesmos autores discutiram que os fatores de risco para 

sofrimento psíquico poderiam estar relacionados, em especial, à escassez de apoio 

psicossocial aos alunos (COSTA et al., 2014). 

Recente revisão sistemática, realizada por Elani et al. (2014), identificou 

níveis significativos de estresse em estudantes de odontologia, mostrando que os 

aspectos acadêmicos foram os estressores mais referidos (excesso de atividades e 

avaliações). As regras e normas das instituições, críticas recebidas e inconsistências 

nos feedbacks fornecidos pelos professores, preocupação com o atendimento de 

pacientes “difíceis”, e a dificuldade no aprendizado de alguns procedimentos clínicos 

apresentaram-se como fontes de estresse (ELANI et al., 2014). Outra revisão 

realizada com estudantes de odontologia (DIVARIS et al., 2013) encontrou níveis de 

sofrimento psicológico mais elevados nos períodos de transição das disciplinas 

relacionadas à ciência básica (1º e 2º ano) para o momento pré-clínico (3º) e entre 

os que efetivamente já atendem pacientes (4º e 5º), principalmente, entre as 

mulheres, como também identificado em outros estudos (KUMAR et al., 2009; 

ALZAHEM; VAN DER MOLEN; DE BOER, 2013).  

A literatura mostra que, entre jovens universitários de diferentes cursos, a 

presença de sofrimento psíquico e o uso abusivo de álcool tem se associado às 

características sociodemográficas, aos aspectos relacionais, à percepção de saúde 

e da vida acadêmica. No entanto, pouco se conhece sobre as características 

psicológicas e comportamentais dos estudantes como, por exemplo, a forma com 

que tendem a lidar e se adaptar às adversidades às quais podem ser expostos. 

Diante desse panorama, fica evidente que estudantes universitários requerem 

atenção dos pesquisadores e profissionais da saúde por constituirem uma 

população que apresenta importantes demandas e clara necessidade de ações de 

cuidado e promoção de melhor qualidade de vida (NOGUEIRA-MARTINS, 2010; 
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NEVEU et al., 2012; SCHIEKIRKA et al., 2012; ARAYA et al., 2013; FONSECA et al., 

2013; FEODRIPPE; BRANDÃO; VALENTE, 2013; SOARES et al., 2014; SLAVIN, 

2016).  

Alguns aspectos relativos às características de jovens universitários, da 

vida acadêmica e de aspectos teóricos de estratégias de enfrentamento e resiliência 

serão aqui apresentados visando esclarecer a escolha das variáveis de exposição 

utilizadas neste estudo. 

 

A formação de identidade dos estudantes e a vida universitária 

A maioria dos estudantes nas universidades encontra-se na transição da 

adolescência para a fase adulta. Neste período, ocorrem mudanças físicas e sociais: 

podem passar a residir fora da casa de seus familiares, assumem novas 

responsabilidades pessoais, escolares, e expõem-se a diferentes grupos étnicos e 

culturais (UNICEF, 2011). Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa fase 

compreende toda a segunda década da vida de um indivíduo e é reconhecida como 

um momento que separa a primeira infância da vida adulta, momento que requer 

atenção e proteção especiais (UNICEF, 2011). No Brasil, de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a adolescência corresponde o período entre 10 e 19 

anos e a população jovem dos 15 aos 24 anos (Brasil, 1990).  

Segundo o censo demográfico de 2010, 51,3 milhões de jovens 

brasileiros tinham entre 15 e 29 anos de idade, e apenas 16,2% de todos os jovens 

do país chegaram ao ensino superior (IBGE, 20102). Resultados do Censo de 

Educação Superior (BRASIL, MEC/INEP, 2014) também apontam que, de 2003 a 

2014, houve um crescimento de 96,5% no número de matrículas em cursos 

universitários, com mais de 7,8 milhões de alunos matriculados, com 74,9% das 

matrículas realizadas em Instituições privadas de Ensino Superior e 25,1% públicas 

(BRASIL, MEC/INEP, 2014).  

É nessa fase do desenvolvimento que os contextos social e familiar 

passam a exigir do indivíduo maior responsabilidade em relação a sua própria vida. 

Esses jovens também sofrem influência dos veículos de comunicação e dos 

sistemas legal e político sobre o modo como pensam e se comportam (BRASIL, 

2010). Acentua-se, então, o processo da formação de identidade resultante da 

                                            
2 Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88941.pdf 
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relação do sujeito, que se encontra em constante mudança, com a sociedade 

(ZIMMERMAN, 1992), entendendo-se identidade como o resultado provisório da 

intersecção entre a história da pessoa com seu contexto e seus projetos (CIAMPA, 

1984). Já a identidade vocacional é formada no momento em que o sujeito reúne 

suas experiências e desejos e principia a seleção de seu campo de interesse para 

atuação futura (ARRUDA; MILAN, 1999).  

Em 1990, Milan et al. apontaram que as relações dos jovens com seu 

meio social e familiar poderiam interferir em sua escolha profissional. 

Especificamente entre estudantes da área da saúde, segundo esses autores, essa 

escolha muitas vezes poderia ser influenciada pelo desejo de curar e de tratar de si 

mesmo através da pessoa do outro. Os mesmos autores destacam que a opção por 

ingressar em um curso de medicina ou odontologia, por exemplo, exigiria que o 

jovem lidasse com muitas situações de competição desde o vestibular, renunciando 

precocemente a alguns prazeres. Estas renúncias poderiam decorrer, também, de 

crenças sobre o profissional da saúde, entre essas a exigência de sempre ter de se 

sacrificar e vencer desafios para exercer plenamente sua profissão (MILAN et al., 

1990). Como referido por Ramos-Cerqueira e Lima (2002), “(...) embora saúde 

mental e identidade sejam questões distintas, no campo profissional estas podem se 

imbricar. O enfrentamento de conflitos que surgem para o aluno, ao longo de sua 

formação, deixam marcas em sua identidade profissional e, não raro, produzem 

sintomas, produzem adoecimento” (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002, pp.113).  

Nesse sentido, além dos aspectos relativos ao desenvolvimento desses 

jovens, momentos críticos inerentes ao contexto acadêmico podem também ser 

desencadeadores de estresse: a adaptação a novos métodos de estudo, o volume 

de matérias, o início da prática na clínica, o contato com sofrimento e com a 

possibilidade de morte dos pacientes e a vivência do processo de escolha de uma 

especialidade (HERRERA et al., 2010; RIOS; SCHRAIBER, 2012). Fatores de 

natureza mais pessoal também têm sido descritos como associados ao sofrimento 

psicológico dos estudantes: residir longe da família, muitas vezes tendo que se 

adaptar a uma nova cidade, morar só ou com colegas, com necessidade de 

estabelecer novos vínculos de amizade e buscar novas formas de apoio social e 

afetivo. Para alguns, essas mudanças podem ser vivenciadas de forma positiva, 

social e intelectualmente, porém para outros podem causar demasiada sobrecarga 

emocional (THURBER; WALTON, 2012).  
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Como apontaram Costa e Pereira (2005), na vivência acadêmica podem-

se observar estressores como os relacionados à escola (conteúdo; pressão de 

provas e avaliações; nos cursos da área da saúde, participação em atividades como 

dissecção de cadáveres e o contato com pessoas doentes e com a morte); a ruptura 

ou diminuição das oportunidades de relacionamento social devido à exigência de 

dedicação aos estudos; as mudanças psicopedagógicas e da estrutura da instituição 

de ensino (aspectos físicos e organizacionais do ambiente de ensino); e a 

possibilidade de ocorrência de abuso verbal, institucional e acadêmico no novo 

ambiente. 

Ao longo do curso, os alunos podem apresentar diferentes expectativas e 

passar por diferentes vivências. Guimarães (2007) descreve que pode ocorrer entre 

os primeiranistas uma fase de euforia, em que se sentem socialmente valorizados e 

orgulhosos de seu desempenho e conquistas. Em outra fase, os estudantes podem 

decepcionar-se ao ter contato prioritariamente disciplinas de cunho teórico e 

distantes de suas expectativas iniciais, desencanto com o curso que pode aumentar 

quando as notas não refletirem seus esforços, sendo nessa fase essencial o apoio 

oferecido pela família (GUIMARÃES, 2007). Soares et al. (2014) investigaram o 

impacto das expectativas dos estudantes de primeiro ano, de diversas áreas, na sua 

adaptação à universidade. Embora com importantes limitações metodológicas 

(tamanho da amostra e falta de homogeneidade da mesma), esta pesquisa 

identificou que expectativas acadêmicas mais elevadas em relação ao envolvimento 

social, vocacional e curricular associaram-se a melhores índices de adaptação. 

Soma-se às questões pessoais e acadêmicas descritas, que podem 

desencadear ou acentuar o sofrimento em estudantes, a vivência (frequente) de uma 

prática comum no ambiente acadêmico brasileiro, ainda que proibida por leis 

específicas em alguns estados do País: o trote. Este é definido como ritual de 

iniciação a um novo grupo ao qual o calouro pretende se integrar. Apesar do 

declarado objetivo de integração nos últimos anos, são muitos os relatos de trote 

como abuso físico e psicológico praticados pelos colegas (LIMA, 2012). Como 

consequência desses abusos, não têm sido raros os processos judiciais e 

acadêmicos envolvendo estudantes que praticaram humilhação e violência a seus 

colegas (LIMA, 2012). Os trotes têm se caracterizado claramente como abuso e, ao 

invés de serem atividades integradoras e educativas, têm trazido sofrimento e 

alienação (LIMA, 2012).  
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Pesquisa realizada em uma universidade pública de Minas Gerais 

investigou a opinião dos estudantes dos cursos de Enfermagem, Odontologia, 

Medicina, Educação Física e Biologia, no ano de 2012, acerca da participação no 

trote e das situações de constrangimento por ele impostas (COSTA et al., 2013). A 

participação no trote foi referida pela maioria dos estudantes (67,8%); no entanto, 

grande parte (77,5%) afirmou que o trote não se caracterizava como situação de 

constrangimento ou de violência. Como motivos para continuar com essa prática, 

referiram ser uma oportunidade de repetir com os novatos o mesmo tratamento que 

receberam ao ingressar na universidade, um “troco”, a maioria (82,9%) considerou o 

trote uma diversão ou uma atividade de interação; ressalta-se, no entanto, que 30% 

dos alunos considereram a participação no trote como situação de constrangimento, 

e 14% referiram que não participar também poderia ser constrangedor (COSTA et 

al., 2013). Denúncias sobre trote têm sido observadas, mas ainda poucas as 

providências que têm sido tomadas tanto no meio acadêmico, como na sociedade 

em geral (Ackerman et al., 2012). 

 

O ambiente educacional 

Para que o processo de ensino-aprendizagem de fato favoreça o 

crescimento do aluno e do professor, considera-se como muito importante o 

Ambiente Educacional (AE) (RAMOS-CERQUEIRA, 1997; TRONCON, 2014). O AE 

pode ser definido como “(...) o conjunto de elementos, de ordem material ou afetiva, 

que circunda o educando, que nele deve necessariamente se inserir e que o inclui, 

quando vivencia os processos de ensino e aprendizado, e que exerce influência 

definida sobre a qualidade do ensino e a eficácia do aprendizado” (TRONCON, 

2014, p.265). Um aspecto importante desse conceito é incluir o educando como 

elemento ativo/participante do ambiente, possuindo atribuições para a manutenção e 

aperfeiçoamento do ambiente que integra. Independentemente do termo utilizado, o 

ambiente deve favorecer o aprendizado do aluno, na medida em que influencia em 

seu rendimento acadêmico e sua satisfação com o processo educativo (TRONCON, 

2014).  

Com esse sentido, AE pode englobar a relação entre professor e o aluno, 

dentro e fora da sala de aula, a relação entre os alunos e com o contexto em que 

está inserido (estrutura, recursos didáticos, disciplinas, atividades extracurriculares, 

possibilidade de apoio e orientação, entre outros). Para muitos estudantes, o espaço 
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da sala de aula é visto como um dos poucos em que professor e aluno se reúnem, 

onde a aprendizagem é vivenciada e a integração acadêmica e a integração social 

podem ocorrer (Soares, Almeida e Guisande, 2010). Esses são espaços em que o 

professor deve assumir a postura de mediador e facilitador desse complexo 

processo de criação e construção de conhecimento abandonando qualquer 

comportamento que implique em submissão/alienação do aluno (RAMOS-

CERQUEIRA, 1997).  

Para avaliação do AE, Herrera et al. (2010) investigaram a percepção do 

AE entre 1.092 estudantes de medicina de seis Universidades do Chile. O Dundee 

Ready Education Enviroment Measure (DREEM) permite avaliar a percepção geral 

sobre o AE e, também, sobre domínios específicos da “Percepção dos Docentes”, 

“Percepção da Aprendizagem”, “Percepção Acadêmica”, “Percepção da Atmosfera”, 

e “Percepção da Vida Social (na universidade)”. Os autores identificaram que os 

domínios referentes à “Percepção da Aprendizagem” e “Percepção da Vida Social” 

obtiveram os menores escores. Os autores concluíram, em geral, que os estudantes 

das universidades incluídas tiveram uma avaliação mais positiva do que negativa do 

AE, porém aspectos como exigência acadêmica, apoio e oportunidade para 

atividades extracurriculares foram identificados como problemáticos, mostrando 

necessidade de políticas participativas e planos de ação específicos para cada 

universidade (Herrera et al., 2010). 

Nos últimos anos, pesquisas realizadas em diversos países têm 

investigado a percepção de estudantes universitários de diversas áreas sobre o AE, 

também utilizando escalas padronizadas (HERRERA et al., 2010; PIERRE, 2010; 

SHEHNAZ; SREEDHARAN, 2011; LIMA, 2012; HAMMOND et al., 2012; MILES; 

SWIFT; LEINSTE, 2012; ROTTROFF et al., 2012; YUSOFF, 2012; DÍAZ-VÉLIZ; 

MORA; ESCANERO-MARCÉN, 2013; MOHAIMEED, 2013; AL-NAGAR et al., 2014; 

DOSHI et al., 2014; PALMGREN et al., 2014; PAI et al., 2014; BAKHSHIALIABAD et 

al.,2015; RAHMAN et al., 2015; KARIM et al., 2015). A identificação da percepção 

dos estudantes sobre o AE pode oferecer direções para que se aprimorem as 

competências profissionais desejadas e reduzam elementos estressores inerentes 

ao treinamento dos estudantes.  
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Estresse e estratégias de enfrentamento  

Segundo Selye (1965), estresse é o grau de desgaste do corpo. Desgaste 

que não implica necessariamente em alteração mórbida, mas pode produzir 

modificações na estrutura e composição química do organismo. A essas 

modificações, Selye (1965) denominou de síndrome de adaptação geral, 

desenvolvida em três fases: reações de alarme, reações de resistência, e de 

exaustão. Segundo Weinman (1987), três abordagens do estresse podem ser 

consideradas: 

(1) estresse como estímulo, abordagem que se refere a aspectos do 

ambiente que geram efeitos adversos no indivíduo e a situações estressoras que 

acarretam efeitos negativos em processos fisiológicos e psicológicos;  

(2) estresse como resposta, abordagem semelhante à proposta por Selye 

(1965), que focaliza as respostas emitidas a um ambiente adverso ou situação 

estressora. Essa concepção considera estresse como um mecanismo para lidar com 

as demandas impostas ao organismo, sendo uma reação de defesa com função 

protetora e de adaptação; e  

(3) estresse como ameaça percebida, um processo que combina as 

concepções de estresse como estímulo e como resposta. Nessa abordagem 

considera-se que o estresse ocorre diante de demandas com as quais os indivíduos 

não conseguem lidar ou às quais não conseguem se adaptar (Lazarus, 1976). Esta 

visão não associa o estresse exclusivamente a uma resposta ou a um estímulo 

específico, mas focaliza também os processos cognitivos envolvidos na avaliação 

que o indivíduo faz das situações que enfrenta, considerando-as ou não como 

adversas (Weinman, 1987). 

Sob o ponto de vista acima descrito, estresse e enfrentamento estão 

intrinsicamente associados. Segundo Ramos-Cerqueira (2000), novos estudos 

buscam não apenas descrever as reações do estresse ou os eventos estressantes 

aos quais os indivíduos estão expostos, mas buscam identificar como os indivíduos 

lidam com ou enfrentam as situações estressantes. Esta visão trouxe significativa 

mudança em pesquisas trazendo o foco também para as estratégias de 

enfrentamento (ou coping). Assim, considera-se que a avaliação das estratégias 

utilizadas deve focalizar o que o indivíduo pensa ou faz em contextos (adversos) 

específicos e também as mudanças ocorridas em cada situação (RAMOS-

CERQUEIRA, 2000, p.281). 
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Estratégias de enfrentamento ou coping, segundo Folkman e Lazarus 

(1984), referem-se às mudanças cognitivas e comportamentais que visam 

administrar demandas específicas, internas e/ou externas, avaliadas pelo sujeito 

como excedendo ou sobrecarregando seus recursos pessoais. De acordo com 

Savoia (1999), são respostas que têm o objetivo de aumentar, criar ou manter a 

percepção de controle pessoal. Assim, o conceito de enfrentamento envolve 

variáveis comportamentais e cognitivas, que variam de indivíduo para indivíduo, 

segundo o contexto em que estão inseridos e segundo sua história de aprendizagem 

(FOLKMAN et al.,1986). 

A avaliação da situação a ser enfrentada foi descrita, por Lazarus e 

Folkman (1984), como um processo cognitivo que avalia as situações como 

ameaçadoras (avaliação primária) e analisa, posteriormente, os recursos disponíveis 

para enfrentá-las (avaliação secundária). As estratégias de enfrentamento têm sido 

categorizadas de duas maneiras, dependendo de sua função: enfrentamento 

focalizado no problema envolve esforços para identificar o problema e atuar na 

situação que deu origem ao estresse. Esse tipo de estratégia possui como função 

alterar o problema existente na relação entre o indivíduo e o ambiente, que está 

causando a tensão, incluindo reestruturação cognitiva como, por exemplo, a 

redefinição do estressor. Já as estratégias focalizadas na emoção envolvem 

esforços para regular o estado emocional associado ao estresse; são 

comportamentos dirigidos a um nível somático e/ou aos sentimentos visando alterar 

o estado emocional do sujeito, por exemplo: fumar cigarro, tomar psicotrópicos, fazer 

exercício físico para reduzir a tensão causada pelo stressor (ANTONIAZZI; 

DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998; RAMOS-CERQUEIRA, 2000).  

Apesar de a definição de enfrentamento ou coping de Lazarus e Folkman 

(1984) ser uma referência e ter permitido o avanço das pesquisas na área apresenta 

limitações: é uma referência mais geral do que teórica, e não especifica outras 

variáveis que podem interferir na resposta de enfrentamento (metas e 

compromissos, recursos pessoais e sociais disponíveis). O questionário Ways of 

Coping Check-List, proposto pelos autores, investiga estratégias de enfrentamento 

por meio de questões que compõe oito fatores que visam obter melhor descrição do 

processo cognitivo-comportamental envolvido: (1) confronto, (2) afastamento, (3) 

auto-controle, (4) suporte social, (5) aceitação da responsabilidade, (6) fuga-esquiva, 

(7) resolução de problemas, (8) reavaliação positiva. Os fatores 1 e 7 correspondem 



 Introdução 32 

 

ao enfrentamento focalizado no problema e os seis outros ao enfrentamento 

focalizado na emoção (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Este instrumento apresenta 

problemas metodológicos, como fracas propriedades psicométricas como baixa 

consistência interna, ausência de dados sobre teste e re-teste, falta de estrutura 

fatorial estável; no entanto, é o mais reconhecido e utilizado pelos pesquisadores na 

área (RAMOS-CERQUEIRA, 2000).  

De acordo com Lazarus (2000), há uma tendência a se contrapor, 

erroneamente, estratégias de enfrentamento focalizadas no problema e 

enfrentamento focalizado na emoção, no entanto, destaca que ambas são 

estratégias interdependentes e complementares, apesar de conceitualmente 

distintas.  

Tem-se observado crescente interesse na investigação de estratégias de 

enfrentamento utilizadas por estudantes universitários (CAMPBELL-SILLS; COHAN; 

STEIN, 2006), buscando-se identificar fatores de proteção à saúde (POLLETO; 

KOLLER, 2008) por meio de diferentes métodos de avaliação: instrumentos 

padronizados (CAMPBELL-SILLS; COHAN; STEIN, 2006, ARAÚJO et al., 2009; 

HASEGAWA-OHIRA; TOD; MORIMOTO, 2011; CHUNG; RUDD; WALL, 2012; 

ZHANG et al., 2012; GOMATHI; AHMED; SREEDHARAN, 2013; YASUFF et al., 

2013; DELFINO et al., 2015; IMRAN et al., 2016), entrevistas (ZONTA; ROBLES; 

GROSSEMAN, 2006) e grupos focais (PEREIRA; BARBOSA, 2013). 

Na França, Neveu et al. (2012) investigaram níveis de ansiedade, 

estresse e enfrentamento em alunos do curso de medicina, odontologia, psicologia e 

ciências do esporte (N=144). Os autores encontraram que, em geral, estudantes da 

ciência dos esportes apresentavam menor percepção de risco de estresse e que 

família, interação entre pares, vida amorosa, isolamento social, dificuldades 

financeiras, problemas de saúde, dependência, ansiedade com o futuro foram 

identificados como fatores desencadeadores. Já entre estudantes de odontologia, 

constatou-se menor frequência de comportamentos, que poderiam ser vistos como 

estratégias voltadas para resolução de problemas e níveis mais elevados de 

ansiedade-traço em comparação com estudantes das ciências do esporte (NEVEU 

et al., 2012). 

Outro estudo sobre esse tema, realizado por Pereira e Barbosa (2013), 

descreve algumas estratégias para enfrentar o estresse, referidas por estudantes de 

medicina: realizar atividades prazerosas, sendo a prática de esporte a mais citada, 
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seguida de alimentar-se adequadamente, relacionar-se com professores que 

valorizavam a qualidade de vida dos estudantes, respeitar o próprio limite físico, 

entre outras. No entanto, apesar do progressivo aumento de pesquisas sobre saúde 

mental de universitários, constata-se que ainda são raras em nosso meio pesquisas 

que investigam as a função exercida pelas estratégias de enfrentamento em relação 

à saúde mental de estudantes.  

 

Resiliência3 

O estudo da resiliência vem sendo foco de pesquisadores, em especial da 

Psicologia, há mais de vinte anos (ABURN; GOTT; HOARE, 2015). Assim como 

apresentar algumas estratégias de enfrentamento, resiliência é uma característica 

individual considerada como protetora à saúde (CAMPBELL-SILLS; COHAN; STEIN, 

2006; POLETTO; KOLLER, 2008), e tem sido pesquisada em diferentes populações 

(ABURN; GOTT; HOARE, 2015) e em contextos com elevada carga de estresse 

(TUSAIE; DYER, 2004). A presença de eventos estressores é considerada ambiente 

de risco para o desenvolvimento de problemas psicossociais e físicos. No entanto, 

aqueles que vivenciam estresse e utilizam recursos próprios para enfrentá-lo, 

conseguindo manterem-se saudáveis, podem ser considerados resilientes (TUSAIE; 

DYER, 2004). Tem sido descrita prevalência de resiliência em torno de 15% a 50%, 

dependendo da população estudada. Esta variabilidade sugere a falta de 

uniformidade de medidas e influência das mudanças que ocorrem de acordo com as 

variáveis contextuais em que os indivíduos se encontram (TUSAIE; DYER, 2004) e, 

acrescenta-se, provavelmente ocorre também devido a diferenças metodológicas 

entre as pesquisas sobre o tema.  

Resiliência possui diferentes conotações. Do latim resilire, resiliência 

significa recuar ou dar um passo atrás, retrair-se. No campo da física, resiliência foi 

definida como mobilidade/elasticidade de materiais; ou seja, entendida como a 

capacidade de um corpo suportar estresse ou tensão sem se romper, ou a 

capacidade de recobrar sua forma original, como no caso de uma mola ou de um 

elástico (MASTEN; BEST; GARMEZY, 1990). Agregado à área da saúde, o conceito 

de resiliência foi ampliado referindo-se, em geral, à adaptação positiva diante de 

                                            
3 Parte deste tópico integrará capítulo de um livro, em fase final de edição, elaborado por componentes do Grupo 

de Trabalho “Psicologia da Saúde das Instituições e na Comunidade” da Associação Nacional de Pesquisas e 

Pós-Graduação em Psicologia-ANPEPP. 
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uma ameaça (MASTEN; GEWIRTZ; SAPIENZA, 2013). 

Historicamente, na década de 70, estudos sobre resiliência emergiram no 

contexto da psicopatologia e do comportamento em saúde a partir da perspectiva do 

desenvolvimento humano (WRITE; MASTEN; NARAYAN, 2013). A psicopatologia do 

desenvolvimento buscou estabelecer ligações entre experiência prévia dos 

indivíduos com situações adversas, como abuso de substâncias e o sofrimento, e 

suas consequências, (SANTROCK, 2014; MASTEN et al., 2010). Pesquisas visavam 

identificar fatores que podem predispor um indivíduo a desenvolver problemas em 

saúde ou a protegê-los dos mesmos (SANTROCK, 2014).  

Resiliência pode permear dois outros temas: os aspectos psicológicos 

presentes nas estratégias de enfrentamento e os fisiológicos do estresse, os quais 

configuram simultaneamente os elementos da experiência dos indivíduos (TUSAIE; 

DYER, 2004). Além disso, em uma revisão realizada por Tusaie e Dyer (2004), 

identificou-se ênfase nos aspectos intrapessoais e ambientais presentes no 

processo de resiliência, sendo o primeiro relacionado às características cognitivas 

(otimismo, inteligência, criatividade, humor, sistema de crenças) e a algumas 

competências (habilidades sociais e educacionais, estratégias de enfrentamento e 

memória). Em relação aos aspectos ambientais que interferem na resiliência, os 

autores destacam o apoio social percebido como o principal fator de proteção 

identificado pela literatura (TUSAIE; DYER, 2004).  

Pode-se afirmar que o campo da resiliência foi marcado por quatro ondas 

ou correntes de pesquisa (WRITE; MASTEN; NARAYAN, 2013). De acordo com 

Masten e Obradovic (2006), essas correntes tinham diferentes focos no estudo da 

resiliência. A primeira onda refere-se ao período em que pesquisadores tinham 

como objetivo a descrição de resiliência e das metodologias para sua investigação; a 

segunda incluiu abordagens mais dinâmicas dos sistemas de desenvolvimento, 

focalizando a adaptação positiva nos contextos de risco ou adversidade. Na terceira 

onda, estudos já visavam promover resiliência por meio de intervenções diretas nos 

comportamentos. Foi em 2006, que a Conference of Resilience in Children 

possibilitou a publicação de dados que deram início à quarta onda e que tinham 

como foco a integração de pesquisas com diferentes níveis de análises, atribuindo 

crescente atenção aos processos epigenéticos e neurobiológicos, ao 

desenvolvimento do cérebro, e à interação dos sistemas e sua influência no 
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desenvolvimento (MASTEN; OBRADOVIC, 2006; WRITE; MASTEN; NARAYAN, 

2013). 

Estudos sobre resiliência pretendem identificar grupos em situação de 

risco, caracterizando os indivíduos que apresentam resultados positivos e negativos 

(Luthar, 2006). Segundo Garmezy (1993), a presença acumulada de estressores em 

um mesmo contexto pode explicar até 33% dos transtornos psiquiátricos em 

crianças expostas a múltiplos riscos. Apesar disto, destaca ser possível que algumas 

crianças encontrem condições que lhes possibilitem delinear uma trajetória de vida 

positiva, mesmo diante das adversidades (GARMEZY, 1993). 

Outras pesquisas sobre resiliência têm procurado utilizar medidas 

objetivas: marcadores biológicos/fisiológicos como o cortisol (hormônio do estresse) 

e o ritmo cardíaco para identificar a modulação de emoções dos indivíduos diante de 

situações estressantes (CURTIS; CICCHETTI, 2003); estudar a interação entre 

genes e o ambiente buscando marcadores genéticos específicos que poderiam 

contribuir para respostas de proteção ou de vulnerabilidade diante de adversidades 

(MOFFITT; CASPI; RUTTER, 2005; LUTHAR; SAWYER; BROWN, 2006; KIM-

COHEN; TURKEWITZ, 2012; LUTHAR, 2012). No entanto, alerta-se que resultados 

de pesquisas na área, como acentuam Pesce et al. (2005) e Luthar et al. (2006), 

devem ser interpretados de maneira a respeitar a natureza dinâmica e 

multidimensional da resiliência. 

De acordo com Luthar, Cicchetti e Becker (2000), observam-se duas 

condições críticas que envolvem a resiliência: a (1) exposição ao evento ameaçador 

ou a situação adversa; e a (2) aquisição de respostas de adaptação positiva apesar 

das dificuldades no processo do desenvolvimento. Segundo esse ponto de vista, 

resiliência é um processo ou um fenômeno que resulta em adaptação positiva, 

apesar da vivência de experiências de significativo risco ou de trauma (LUTHAR; 

CICCHETTI; BECKER, 2000; RUTHER, 2006; TABOADA et al., 2006; POLETTO; 

KOLLER, 2008; REPPOLD et al., 2012). Essencialmente, refere-se a padrões 

positivos de adaptação ou de desenvolvimento manifestados no contexto de 

experiências adversas (MASTEN; GERWITZ, 2011).  

Além de ser vista como um processo, Greenberg (2006) aponta resiliência 

como um processo que pode reduzir as dificuldades de adaptação às condições de 

risco. Embora, geralmente, seja considerada uma adaptação bem-sucedida a 

eventos extremos, pode também manifestar-se em respostas a desafios cotidianos 
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(sociais, físicos e intelectuais), ou seja, estar presente em praticamente todas as 

situações adversas (SAMEROFF, 2011).  

Estudo de revisão (ABURN; GOTT; HOARE, 2015), em que foram 

incluídos 100 artigos empíricos publicados entre 2000 e 2015, investigou definições 

de resiliência. Destaca-se que entre esses estudos apenas cinco haviam incluído 

estudantes universitários. Foram identificadas por esta revisão várias categorias de 

definição: (a) “superando adversidades” – inclui definições que descrevem resiliência 

como o processo de superação das adversidades, que permite ir além dos desafios 

dos momentos da crise ou trauma; b) “adaptação e ajustamento” – definições que 

descrevem relisiência como processo de adaptação diante de uma adversidade; (c) 

“mágica comum” – definições que indicam resiliência como fenômeno comum a 

todas as pessoas, o que implica em ser um conceito de difícil mensuração ou 

quantificação; (d) “presença de saúde mental como indicador de resiliência” – 

definições que consideram resiliência como fator de proteção em relação à doença 

mental; e (e) “habilidade de voltar para trás, de ser flexível” – descrição que utiliza a 

origem da palavra no latim resiliere como chave para compreender o fenômeno 

(ABURN; GOTT; HOARE, 2015).  

Segundo Ruther (2006), a complexidade do conceito pode ser ilustrada 

pelos seguintes aspectos:  

(a) É possível que a exposição a riscos tenha, paradoxalmente, efeitos 

positivos, ou seja, o enfrentamento de condições adversas pode, em determinadas 

circunstâncias, aumentar a resiliência do indivíduo em experiências futuras;  

(b) Alguns elementos podem ser neutros na ausência de riscos 

contextuais, por exemplo, a adoção, para uma criança vítima de negligência 

parental, pode ter um efeito protetor significativo, enquanto a adoção de criança 

oriunda de ambiente de baixo risco e de cuidado parental adequado pode não 

apresentar qualquer vantagem em relação ao seu desenvolvimento e a sua saúde 

mental;  

(c) Os padrões de adaptação podem variar de acordo com as 

adversidades, isto é, um mesmo indivíduo pode demonstrar resiliência em relação a 

determinados tipos de risco, mas não em relação a outros; e  

(d) A resiliência não é uma condição estável e constante ao longo do 

tempo, podendo um indivíduo demonstrar diferentes padrões de resiliência em 

períodos distintos da vida. 
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Na atualidade, há um amplo uso do termo resiliência difundido no senso 

comum e suscitando, muitas vezes, imprecisão e ambiguidade em seu significado. É 

comum pessoas e coisas serem descritas como resilientes. No entanto, utilizar 

resiliência para denominar característica, traço ou qualificação implica em 

desconsiderar resiliência como um processo. (LUTHAR, 2000; LUTHAR, 2011). 

Resiliência pode ser descrita como metáfora ou estado cuja natureza interativa não 

garante que um indivíduo será novamente resiliente em situações distintas, 

dependendo sempre de recursos externos e internos para o enfrentamento de 

situações de risco (REPPOLD et al., 2012). Seu conceito em si emergiu da 

necessidade de se compreenderem aspectos dos indivíduos, por exemplo, no 

processo saúde-doença, aspectos que podem ser mediadores de comportamentos 

mais adaptativos diante de um evento estressor (Pesce et al, 2005).  

Os indivíduos que apresentam elevada resiliência não estão imunes ao 

sofrimento, mas podem exibir um funcionamento mais saudável ao longo dos anos 

(BANNANO, 2004). Campbell-Sills, Cohan e Stein (2006) destacam que resiliência 

engloba aspectos como temperamento e personalidade como habilidades 

específicas que permitem ao sujeito lidar positivamente com eventos traumáticos. 

Pesquisadores buscam entender sua influência na promoção e na manutenção da 

saúde mental dos indivíduos; no entanto, poucos estudos utilizam instrumentos 

validados e padronizados, em especial para a população adulta, para avaliá-la.  

Campbell-Sills, Cohan e Stein (2006) investigaram a relação entre 

resiliência e traços de personalidade, estilos de enfrentamento e transtornos mentais 

em 132 estudantes universitários. Identificaram que algumas estratégias de 

enfrentamento foram preditivas para a variação da resiliência. Enfrentamento 

focalizado no problema associou-se positivamente com resiliência, e esta foi 

mediadora entre maus tratos na infância (negligência emocional) e sintomas 

psiquiátricos atuais.  

Estudos sobre resiliência e vulnerabilidade têm pretendido identificar 

características individuais que poderiam moderar o impacto do estresse sobre a 

saúde (Breton et al, 2015). Pesquisas nesta área, com animais e humanos, sugerem 

que níveis elevados de estresse podem elevar à vulnerabilidade e níveis moderados 

podem estimular a resiliência (RUTHER, 2012). Assim, certo nível de estresse pode 

ser aceitável na vida, podendo mesmo estimular comportamentos protetores à 

saúde dos indivíduos.  
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Como mencionado, termo bastante frequente nos estudos sobre 

resiliência é competência, entendida como o histórico de desempenho de um 

indivíduo ao longo de seu desenvolvimento, em determinada idade, sociedade ou 

contexto, e que pode possibilitar a identificação de padrões mais ou menos 

adaptativos (MASTEN; POWEL, 2003). De acordo com Sammeroff (2011), 

resiliência e competência são caracteríticas que podem ser consideradas 

semelhantes, ou articuladas, uma levando à outra. 

Em suma, há clara ausência de uma definição universal de resiliência 

(ABURN; GOTT; HOARE, 2015). Talvez, a dificuldade em esclarecê-la esteja no fato 

de que muitos conceitos articulados, integrando fatores de proteção e de risco, 

vulnerabilidade, competência, estresse e coping, fazendo-os parecer ora 

semelhantes e parte de um continuum, ora bastante distintos. Trata-se de um 

conceito complexo e multidimensional (PESCE et al., 2005; RUTHER, 2006, 2007), 

em que variáveis pessoais e ambientais interagem determinando os níveis de 

resiliência, mutáveis ao longo do tempo e das circunstâncias (ABURN; GOTT; 

HOARE, 2015).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A identificação de sofrimento psíquico e comportamentos de risco entre 

estudantes universitários vêm sendo foco de pesquisas no Brasil há pelo menos 40 

anos. Predominam nessas pesquisas a avaliação de estudantes da área da saúde, 

com o objetivo de identificar a prevalência de sofrimento psíquico, de uso de risco de 

álcool e outras substâncias, sendo mais frequentes pesquisas com estudantes do 

curso de medicina. Em menor número, observam-se pesquisas com estudantes de 

odontologia, tendo a maioria delas investigado sintomas de estresse e burnout como 

desfecho, pouco analisando fatores de risco e proteção à saúde mental de 

estudantes de odontologia.  

Poucas foram as pesquisas identificadas, em periódicos nacionais e 

internacionais, com alunos de odontologia que investigassem a prevalência de TMC 

e uso de álcool como desfechos; mais raros ainda foram os estudos que analisaram 

sua associação com as características sociodemográficas, aspectos da saúde, 

relacionais, percepção do ambiente educacional, as estratégias de coping e 

resiliência desses estudantes, sendo este o primeiro com estudantes de odontologia, 

visando identificar fatores de risco e de proteção para os desfechos. Destaca-se que 

este estudo se diferencia ainda por investigar características psicológicas coping e 

resiliência, que podem ser consideradas mediadoras no processo saúde-doença 

interferindo mais diretamente no sofrimento psíquico.  

Além de ser esse o primeiro estudo brasileiro com este enfoque, foi 

realizado com estudantes de um curso de odontologia (FOP/UNICAMP) dos mais 

bem conceituadas do país. A FOP/UNICAMP obteve o quinto lugar no ranking das 

dos cursos mais bem avaliados, segundo o Center for World University Rankings 

(CWUR Rankings by Subject), na área de odontologia, cirurgia oral e medicina4, o 

que tem feito desse curso um dos mais procurados no mundo. A projeção do curso 

de Odontologia da UNICAMP tem trazido grande competitividade entre os 

estudantes desde o vestibular, havendo ainda grande pressão para o cumprimento 

das exigências da grade curricular que inclui, além das disciplinas obrigatórias e 

optativas, estágios, atividades de extensão e de pesquisa durante todo o curso.  

 

                                            
4 http://cwur.org/2017/subjects.php#Dentistry,%20Oral%20Surgery%20&%20Medicine 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a prevalência de Transtorno Mental Comum (TMC) e do uso de 

risco de álcool e sua associação com características sociodemográficas, de saúde, 

relacionais, do ambiente acadêmico, de estratégias de enfrentamento e resiliência 

dos estudantes do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar a prevalência de transtorno mental comum (TMC).  

 Estimar a prevalência de uso de risco de álcool. 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico, de saúde, relacional, da vida 

acadêmica, estratégias de enfrentamento e resiliência dos estudantes. 

 Estudar a associação das características sociodemográficas, de saúde, 

relacionais, da vida acadêmica, estratégias de enfrentamento e resiliência dos 

estudantes com as prevalências de TMC e uso de risco de álcool.  

 Identificar fatores de risco e de proteção para TMC e uso de risco de 

álcool entre os estudantes. 
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4. HIPÓTESES 

 

Espera-se obter: 

 Prevalências de TMC entre 30 e 40% e em torno de 20% de uso de 

risco de álcool; 

 Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre as mulheres 

e de uso de risco de álcool significativamente mais elevada entre os homens; 

 Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre estudantes 

que moram com amigos ou sozinhos, com baixa renda familiar, não tem religião, 

apresentam baixo apoio social e percepção negativa do ambiente educacional; 

 Prevalência de uso de risco de álcool significativamente mais elevada 

entre estudantes com renda familiar elevada, mais jovens, que não praticam 

atividade física, não possuem religião, receberam trote considerado abusivo; 

 Resiliência como um fator de proteção para TMC e uso de risco de 

álcool. 
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5. MÉTODO 

 

5.1 Contexto da pesquisa 

 

A UNICAMP é uma universidade pública de grande porte e compõe-se de 

24 unidades de ensino e pesquisa, divididas em 10 institutos e 14 faculdades, sendo 

a cidade de Campinas (SP) a sede de sua reitoria. Nesta cidade, encontram-se 9 de 

seus institutos e faculdades, estando os demais campi situados em outros 

municípios do estado de São Paulo, próximos à cidade de Campinas: Piracicaba - 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP, Limeira - Faculdade de Ciências 

Aplicadas, a Faculdade de Tecnologia e o Colégio Técnico de Limeira; e Paulínia - 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas. 

Dados consultados no site da UNICAMP em 31 de maio de 20175 

apontam que essa universidade conta com cerca de 34 mil alunos matriculados em 

66 cursos de graduação e 153 programas de pós-graduação. Anualmente, 

aproximadamente 800 doutores são formados. Em cinco décadas, formou mais de 

65 mil jovens profissionais em seus cursos de graduação e é a universidade 

brasileira com maior índice de alunos na pós-graduação (48% de seu corpo 

discente), respondendo por 12% da totalidade de teses de mestrado e doutorado em 

desenvolvimento no País. 

O curso de odontologia da FOP/UNICAMP, após reforma da grade 

curricular em 2015, consta de cinco anos e oferece 80 vagas anuais, extensa grade 

curricular e o curso em período integral. Na época em que a pesquisa foi realizada, o 

curso contava com quatro anos de graduação, sendo disciplinas com prática clínica 

a partir do terceiro ano, com excessão de estágios supervisionados optativos. 

 

5.2 Considerações Éticas 

 

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP, Anexo 1) e da 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP, Anexo 2). 

                                            
5 http://www.unicamp.br/unicamp/faculdades-e-institutos 
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Todos os estudantes convidados a participar receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), sendo-lhes assegurados 

os direitos de sigilo de dados pessoais. Todos os itens do TCLE foram explicados e 

discutidos com os estudantes. O TCLE e o protocolo de pesquisa foram recolhidos 

em momentos distintos e guardados em caixas separadas, para garantir o 

anonimato das informações prestadas. Em caso de demanda para atendimento 

psicológico, que pudesse surgir após a aplicação do protocolo, foi assegurado aos 

estudantes que a pesquisadora faria o acolhimento e encaminhamento do aluno ao 

Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante da UNICAMP – 

SAPPE, quando necessário.  

 

5.3 Participantes da pesquisa 

 

5.3.1 População alvo 

 

A população alvo deste estudo foram os 314 estudantes regularmente 

matriculados em 2014 no curso de Odontologia, da FOP/UNICAMP, 80 alunos na 

primeira série, 80 na segunda, 83 na terceira e 71 na quarta série.  

 

5.3.2 Critérios de Inclusão  

 

Estar regularmente matriculado no primeiro até o quarto ano do curso de 

Odontologia da FOP/UNICAMP.  

 

5.3.3 Amostra 

 

Conforme mostra a figura 1, do total de alunos matriculados (314), 

constituíram a amostra do estudo 230 alunos, 69 (86,3%) da primeira série, 50 

(62,5%) da segunda, 72 (86,8%) da terceira e 39 (54,9%) da quarta série do curso. 

Estavam presentes no momento da coleta de dados 260 (82,8%) estudantes, 26 

(10,4%) recusaram-se a participar e 234 (74,5%) aceitaram e responderam ao 

protocolo de pesquisa. No processo da sistematização dos dados em Planilha Excel, 

quatro foram excluídos por não terem respondido ao protocolo na íntegra.  
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Figura 1. Número e porcentagem dos alunos matriculados, dos presentes em sala de aula no dia da 
coleta de dados, dos respondentes, dos ausentes, das recusas e dos excluídos. 

 

 

5.4 Desenho do estudo 

 

Estudo de corte transversal, descritivo e analítico. 

 

5.5 Procedimento e instrumentos de avaliação 

 

A obtenção dos dados ocorreu setembro de 2014, após aprovação do 

projeto pelos CEP das universidades, em salas de aula. O protocolo de pesquisa 

(Apêndice 2) foi entregue aos alunos em horário previamente agendado com o 

docente responsável pela Disciplina e recolhido pela própria pesquisadora. Em 

média, os alunos utilizaram até 60 minutos para responderem ao mesmo.  

Para investigação dos desfechos, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

 

SELF REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20)  

O Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) é um questionário de 

rastreamento de Transtorno Mental Comum (TMC), também descrito como 
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sofrimento psíquico, desenvolvido por Harding et al. (1980) e validado no Brasil por 

Mari e Williams (1986). É composto por 20 questões com respostas do tipo binário 

(sim/não, com pontuação de 1 e 0, respectivamente). O ponto de corte é de 7/8, com 

o qual Mari e Willians (1986) obtiveram especificidade de 80% e sensibilidade de 

83%. Neste estudo serão utilizados pontos de corte diferenciados para homens (5/6) 

e mulheres (7/8), Também conforme sugestão de Mari e Willians (1986), que 

encontraram um valor preditivo menor para homens quando se empregava para 

ambos o ponto de corte 7/8 (66 e 83% respectivamente). Na análise bivariada, 

utilizaram-se os pontos de corte mencionados para identificar “caso” e “não caso” 

para TMC. 

 

ALCOHOL USE DISORDER IDENTIFICATION TEST (AUDIT)  

O AUDIT permite obter informações fidedignas e padronizadas sobre o 

consumo de risco de álcool. Esse instrumento foi desenvolvido por Barbor et al, 

(1992), possui 10 questões que investigam, no último ano, o uso de álcool em 

relação à quantidade e frequência, a dependência e as consequências do consumo 

de álcool, com pontuação máxima de 40 pontos. Traduzido e validado por Lima et al. 

(2005) para o contexto brasileiro, destinou-se à avaliação inicial ou rastreio sobre o 

consumo excessivo do álcool, apresentando sensibilidade de 100% e especificidade 

de 76%. Em 2003, Barbor et al. propuseram seu uso em serviços de atenção 

primária à saúde, em que a pontuação de até sete pontos como consumo de baixo 

risco ou abstinência; consumo de risco de oito a 15 pontos; uso nocivo ou consumo 

de alto risco para pontuação de 16 a 19; e provável dependência 20 pontos ou mais. 

Mendonza-Sassi et al (2003) referem que os pontos de corte podem variar de 

acordo com o contexto e a proposta do estudo, sugerindo que se considere “caso” 

de uso de risco a pontuação a partir de 8 pontos, o que foi utilizado na presente 

pesquisa (≥8 “caso”; <8 “não caso”). Segundo testes estatísticos realizados por 

Formiga et al (2015), o AUDIT apresentou-se sensível na avaliação do uso do álcool 

em estudantes universitários, independente do contextos social e educacional dos 

respondentes.  

 

Para investigação das variáveis de exposição, foram utilizados: 

Formulário adaptado de Lima et al (2006), com 36 perguntas sobre 

características sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, situação de moradia, 
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trabalho nos últimos seis meses, escolaridade dos pais, renda familiar e religião;, 

aspectos da vida acadêmica (série, bolsa, autoavaliação do desempenho 

acadêmico, satisfação com o curso e com a escolha profissional, ter ou não pensado 

em abandonar o curso, informações sobre reprovação, realização de atividades 

extracurriculares, e questões sobre ter aplicado ou recebido trote considerado 

abusivo). O formuário continha ainda questões sobre aspectos da saúde e 

relacionais (autoavaliação da saúde, prática de atividade física, realização de 

tratamento psicológico e/ou psiquiátrico antes e após o ingresso no curso dificuldade 

para fazer amigos, sentimento de rejeição pelos amigos, visitas à família, adaptação 

à cidade). Após análise descritiva, as categorias com baixa frequência foram 

reagrupadas a outras com sentido semelhante e dicotomizadas para a realização da 

regressão logística.  

 

Foram também aplicados seis instrumentos padronizados e validados 

para a população brasileira: 

 

ESCALA DE APOIO SOCIAL (EAS)  

A escala de Apoio Social, originalmente elaborada para o Medical 

Outcome Study – MOS, está traduzida e adaptada para uso em português (GRIEP 

et al., 2003). Consta de 19 itens que abrangem cinco dimensões funcionais de apoio 

social: material (provisão de recursos práticos e ajuda material); afetivo 

(demonstrações físicas de amor e afeto); emocional (expressões de afeto positivo, 

compreensão e sentimentos de confiança); interação social positiva (disponibilidade 

de pessoas para se divertirem ou relaxarem) e informação (disponibilidade de 

pessoas para obtenção de conselhos ou orientações), desenvolvido por Griep et al 

(2005). Como essa escala não possui pontos de corte pré-estabelecidos, foram 

criadas duas categorias, para cada um dos domínios da escala, denominando-os 

apoio “suficiente” e “insuficiente”. Para isto, foram utilizados a mediana e os 

intervalos interquartílicos. Foram categorizados como tendo apoio “insuficiente” os 

estudantes com escores até o primeiro quartil e apoio “suficiente” aqueles cujos 

escores situaram-se acima do primeiro quartil. 
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DUNDEE READY EDUCATION ENVIRONMENT MEASURE (DREEM)  

Para avaliar a percepção dos estudantes sobre o ambiente educacional,x 

foi utilizada esta escala, desenvolvida por Roff et al (1997), que avalia variáveis do 

ambiente educacional através de 50 afirmações cujas respostas possíveis estão 

apresentadas em escala tipo Likert (de 0 - discordo totalmente a 4 – concordo 

totalmente), podendo a pontuação geral variar de 0 a 200. Nove itens possuem 

escores invertidos (4, 8, 9, 17, 25, 35, 39, 48 e 50). Esta escala possui cinco 

dimensões: aprendizado, professores, vida acadêmica, ambiente e vida social. Foi 

validada para o contexto brasileiro (OLIVEIRA FILHO; VIEIRA; SCHONHORST, 

2005); e utilizada com alunos de Medicina em diferentes momentos do curso 

(VIEIRA et al, 2003; DAUD-GALLOTTI et al, 2006; LIMA, 2012). Revisão realizada 

por Miles, Swift e Leinster (2012) identificou pouco consenso acerca da melhor 

forma de análise dos dados obtidos pela DREEM, se como variável contínua (testes 

paramétricos) ou com categórica (testes não paramétricos). Neste estudo, optou-se 

pelo corte dos escores pela mediana, dividindo-os em duas categorias: percepção 

“positiva” e “negativa” do ambiente educacional para análise bivariada. No entanto, 

para a regressão logística optou-se pela utilização da pontuação como variável 

contínua.  

 

ESCALA DE RESILIÊNCIA (ER) 

Essa escala, desenvolvida por Wagnild e Young, em 1993, foi adaptada 

no Brasil por Pesce e colaboradores (2005). É um dos instrumentos utilizados para 

medir o nível de adaptação psicossocial positiva dos indivíduos. É composta por 25 

itens com possibilidade de respostas em escala tipo Likert variando de 1 (discordo 

totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os escores da escala possuem uma 

amplitude teórica entre 25 a 175 pontos, com valores altos indicando elevada 

resiliência (Pesce et al., 2005). Quanto à equivalência de mensuração, a 

consistência interna medida pelo alpha de Cronbach para a amostra de 203 

participantes foi de 0,85 e para a amostra total de 997, de 0,80 (em comparação a 

0,91 da versão original). Para a avaliação da confiabilidade intra-observador, fez-se 

um estudo de teste e reteste com intervalo de dez dias entre eles. O valor do Kappa 

obtido variou entre discreto (0,00 a 0,20) e moderado (0,40 a 0,60) com um intervalo 

de confiança de 95%. O valor do coeficiente de correlação intraclasse da escala foi 
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de 0,746 (p < 0,01). Para análise bivariada e multivariada, optou-se pelo uso da 

pontuação obtida na escala tomada como variável contínua. 

 
INVENTÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE COPING (IEC) 

(WAYS OF COPING CHECKLIST) 

Este instrumento foi elaborado por Lazarus e Folkman (1984) para avaliar 

como os indivíduos lidam com as demandas internas ou externas de um evento 

estressante. É composto por 66 itens que incluem pensamentos e ações, e cuja 

intensidade é medida por meio de uma escala que pode variar de 0 (não utiliza) a 3 

pontos (utiliza muito). Os itens que compõem o inventário são divididos em oito 

fatores, que foram reorganizados e mantidos por Savóia, Santana e Mejias (1996): 

confronto (itens 7, 17, 28, 34, 40, 47), afastamento (itens 6, 10, 13, 16, 21, 41, 44), 

autocontrole (itens 14, 15, 35, 43, 54), suporte social (itens 8, 18, 22, 31, 42, 45), 

aceitação de responsabilidade (itens 9, 25, 29, 48, 51, 52, 62), fuga e esquiva (itens 

58, 59), resolução de problemas (itens 1, 26, 46, 49) e reavaliação positiva (itens 20, 

23, 30, 36, 38, 39, 56, 60, 63). O coeficiente de correlação obtido entre os escores 

totais do teste e reteste do instrumento foi de 0,70. Os resultados apontaram que 

foram coerentes as respostas obtidas e no reteste mantiveram-se estáveis em 

relação ao teste (Savóia, Santana e Mejias, 1996). Nas análises bivariada e 

multivariada realizadas nesta pesquisa a pontuação obtida foi utilizada como variável 

contínua. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram desfechos deste estudo: prevalência de TMC e uso de risco de 

álcool, cujos escores obtidos foram categorizados em “caso” e “não caso”, segundo 

os pontos de corte estabelecidos (MARI; WILLIAMS, 1986). Como variáveis 

explanatórias ou de exposição (VE), investigaram-se: características 

sociodemográficas e da saúde, aspectos relacionais e da vida acadêmica, 

estratégias de coping e resiliência. O modelo conceitual que norteou o estudo dos 

desfechos constou de cinco blocos de VE, que foram analisados sucessivamente: 

(1) características sociodemográficas; (2) aspectos da saúde e (3) relacionais (4) 

características da vida acadêmica; e (5) características psicológicas (Figuras 2 e 3). 

 

 

Figura 2. Modelo conceitual para Transtornos Mentais Comuns 

 

 

Figura 3. Modelo conceitual para uso de risco de álcool  
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De acordo com a literatura, os modelos apresentados foram compostos 

por blocos que indicam possíveis direções de associação entre as variáveis de 

exposição e os desfechos deste estudo, TMC e uso de risco de álcool. A análise dos 

dados foi realizada visando identificar fatores de risco e de proteção para ambos os 

desfechos. 

O primeiro conjunto de variáveis inserido nos modelos foi composto por 

Características Sociodemográficas (Bloco 1 - renda familiar, mesada, situação 

conjugal, com quem mora, religião, e outros selecionados segundo critério 

estatístico), considerando-se que poderiam influenciar cada bloco de VE e 

diretamente os desfechos. 

O segundo bloco de variáveis foi composto pelas variáveis que investigam 

Condições de Saúde dos estudantes (Bloco 2 - autoavaliação da saúde, tabagismo, 

prática de exercícios físicos, história de tratamento psicológico e/ou psiquiátrico 

antes e após o ingresso na universidade; uso de psicotrópicos na vida), supondo-se 

que essas variáveis poderiam interferir diretamente nos desfechos e nas VE 

analisadas na sequência (Bloco 3 – Relacionais; Bloco 4 – Vida Acadêmica; Bloco 5 

- Psicológicas). Segundo o diagrama apresentado, poderiam também receber 

influência das variáveis Relacionais e da Vida Acadêmica. Destaca-se que no 

modelo para TMC, no Bloco 2, o uso de risco de álcool foi incluído como VE; no 

segundo modelo conceitual (uso de risco de álcool como desfecho), a presença ou 

não de TMC também ingressou no Bloco 2 como exposição.  

O terceiro conjunto de VE foi composto por variáveis relativas aos 

Aspectos Relacionais (Bloco 3 – ter dificuldade em fazer amigos, sentir-se rejeitado 

pelos amigos, sentir-se adaptado, percepção de apoio social), os quais poderiam 

sofrer interferência das variáveis anteriores (Bloco 1 - Características 

Sociodemográficas e Bloco 2 - Condições de Saúde) e influenciar as características 

da Vida Acadêmica dos estudantes (Bloco 4) e os desfechos. Considerou-se, ainda, 

que as variáveis relacionais (Bloco 3) poderiam também receber influência das que 

compuseram o Bloco 4. 

Em relação às variáveis da Vida Acadêmica (Bloco 4 - autoavaliação do 

desempenho acadêmico, odontologia como primeira opção no vestibular, pensar em 

abandonar o curso, realizar atividade extracurricular como gostaria, receber bolsa, 

repetência/DP ou exame, ter recebido ou aplicado trote abusivo, percepção do 

ambiente acadêmico), considerou-se que poderiam interferir nas características 
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Psicológicas (Bloco 5 - Coping e Resiliência) e, também, receber interferência das 

variáveis que a antecediam, segundo os diagramas apresentados.  

O quinto bloco de VE foi composto pelos resultados obtidos com os 

instrumentos utilizados para medir estratégias de enfrentamento e resiliência (Bloco 

5 - Coping e Resiliência). Considerou-se que estas variáveis poderiam ser 

influenciadas pelas anteriores e alterar os desfechos, TMC e o uso de risco de 

álcool. 

Os dados obtidos foram digitados em planilha do Excel e transferidos para 

o programa STATA 12.0 (STATA CORP, 2007), onde foram analisados após a 

conferência de inconsistências. Nesta primeira etapa, obtiveram-se as frequências 

absolutas e as porcentagens das variáveis categóricas, médias e respectivos 

desvios padrão das variáveis quantitativas.  

Na análise bivariada, a associação entre os desfechos e as VE foi 

estudada por meio dos testes Qui-quadrado de Pearson (variáveis qualitativas) e o 

teste Mann-Whitney (variáveis quantitativas). Posteriormente, procedeu-se a análise 

multivariada por meio da regressão logística (RL), utilizando-se blocos/modelos 

sucessivos pelo procedimento backward-stepwise, segundo critério estatístico 

(Victora, 1997). Integraram a RL as variáveis cujas associações com os desfechos 

apresentaram p<0,20 na análise bivariada. Nesta etapa (RL), as VE que 

apresentassem p>0,05 eram excluídas, bloco a bloco, até que no modelo final 

permanecessem todas as associadas a um nível de significância de 5%. Na RL, 

para verificar-se possível colinearidade entre as VE, calculou-se a média do 

Variance Inflaction Factor (VIF) para cada bloco e para as variáveis que 

permaneceram no modelo final. Também, foram calculados os valores de odds ratio 

bruta e seus respectivos intervalos de confiança.  

Os blocos/modelos foram ajustados para sexo e série, por serem 

variáveis apontadas na literatura como associando-se a sofrimento psicológico e uso 

de risco de álcool. Optou-se por não incluir no ajuste dos modelos a variável idade 

por ter-se observado idades muito próximas e por ter-se verificada elevada 

colinearidade desta variável com as demais (VIF>10). O ajuste por séries visou 

identificar variações ao longo do curso.  
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7. RESULTADOS 

 

Serão apresentadas, primeiramente, as características da população 

estudada e, em seguida, os demais resultados organizados em três capítulos no 

formato de artigos formatados para publicação: (I) Revisão integrativa: sofrimento 

psíquico em estudantes universitários e fatores Associados; (II) Common Mental 

Disorders among dental students: prevalence and correlates, (III) Uso de risco de 

álcool e fatores associados entre estudantes de odontologia: análise de modelos 

hierárquicos. 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos 230 participantes do estudo. 

Observa-se que 69 (30,0%) estavam na primeira série do curso, 50 (21,7%) na 

segunda, 72 (31,3) na terceira e 39 (17,0%) na quarta, com claro predomínio de 

mulheres entre os estudantes (75,2%). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos estudantes (n=230) 

Variáveis n % 

Série 1a série 69 30,0 

 
2a série 50 21,7 

 
3a série 72 31,3 

 
4a série 39 17,0 

Sexo Masculino 57 24,8 

 
Feminino 173 75,2 

Idade 18 a 20 anos 123 53,9 

(Média 20,6, DP±1,99; 18-34; Md 20) > 21 anos 107 46,1 

Situação Conjugal Com companheiro 3 1,3 

 
Sem companheiro 227 98,7 

Arranjo Familiar Mora com os pais /companheiro/outro familiar 57 24,8 

 
Mora com amigos 137 59,6 

 
Moro sozinho 36 15,6 

Escolaridade Pai Até 1o. Grau 23 10,0 

 
Até 2o. Grau 55 23,9 

 
Superior completo ou mais 152 66,1 

Escolaridade Mãe Até 1o. Grau 21 9,1 

 
Até 2o. Grau 63 27,4 

 
Superior completo ou mais 146 63,5 

Renda familiar * 1 a 5 SM 74 34,1 

 
6 ou mais SM 143 65,9 

Gasto mensal por mês ** 0 a 2 SM 191 87,6 

 
3 ou mais SM 27 12,4 

Recebe mesada Recebe mesada 88 38,4 

 
Não recebe ou é insuficiente 142 61,6 

Recebe bolsa Não 135 58,7 

 
Sim 95 41,3 

Trabalho (últimos 6 meses) Sim 20 8,7 

 
Não 210 91,3 

Possui religião Não 36 15,7 

 
Sim 194 84,3 

Importância da religião Muito importante 126 54,8 

  Pouco Importante 104 45,2 

SM-Salário Mínimo; *13 estudantes não responderam a essa questão; *12 não responderam a essa questão. 
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A média de idade dos estudantes foi de 20,6 anos (DP±1,99), tendo a 

maioria entre 18 e 20 anos (53,9%) (Tabela 1). Referiram não ter companheiro 

98,7% dos estudantes. Do total, quase 60% residiam com amigos. Segundo o relato 

dos estudantes, 59,6% moravam com os amigos, 66,1% dos pais tinham ensino 

superior completo ou pós-graduação, assim como 63,5% das mães. Referiram renda 

familiar de seis ou mais salários mínimos (SM) (65,9%) e o gasto mensal foi de até 

dois SM por estudante (87,6%). Recebiam mesada e afirmaram que esta era 

suficiente 38,4% e 61,6% não recebiam ou referiram ser insuficiente. Maioria afirmou 

não possuir bolsa de estudo (58,7%), mas 95 estudantes afirmaram ser bolsistas 

(41,3%). Também, 91,3% afirmaram não ter trabalhado nos últimos seis meses, 

seguiam alguma religião (84,3%) e a consideravam como muito importante (54,8%) 

(Tabela 1). 

Tabela 2. Média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos dos escores 
obtidos pelos instrumentos SRQ-20, AUDIT, EAS, DREEM, ER e IEC. 

Variáveis Média DP Mediana Min-Max 

Percepção de Apoio Social - EAS 
    

Apoio Material 14,8 4,25 15 4 a 20 

Apoio Afetivo 12,4 3,15 13 3 a 15 

Apoio Emocional 16,5 4,11 18 4 a 20 

Apoio Informação 16,1 4,02 17 4 a 18 

Apoio Interação Social 13,0 2,56 15 3 a 18 

Apoio Social Total 72,7 15,89 77 19 a 90 

Percepção do Ambiente Educacional - DREEM 
    

Percepção AEG 119,9 22,9 123 39 a 195 

Percepção Aprendizado 28,6 5,96 30 6 a 45 

Percepção Docentes 26,4 6,2 27 4 a 44 

Percepção Vida Acadêmica 20,4 3,94 21 8 a 32 

Percepção Ambiente 27,7 6,92 29 8 a 47 

Percepção Vida Social 16,6 4,08 17 5 a 27 

Resiliência - ER 124,1 16,42 123 70 a 166 

Estratégias de Coping - IEC 
    

Confronto 6,1 3,12 6 0 a 16 

Afastamento 8,5 3,43 8 0 a 18 

Autocontrole 7,6 2,73 8 1 a 15 

Suporte Social 9,5 3,34 10 2 a 18 

Aceitação Responsabilidade 11,8 3,69 12 3 a 21 

Fuga/Esquiva 3,9 1,77 4 0 a 6 

Resolução de problema 6,8 2,47 7 1 a 12 

Reavaliação Positiva 13,6 4,69 9 1 a 27 

DP-Desvio-Padrão; Mín-Mínimo; Máx - Máximo; SRQ-20 - Self Repporting Questionnarie; AUDIT- Alcohol Use Disorder 
Identification Test; EAS - Escala de Apoio Social; DREEM- Dundy Ready Educational Enviroment Measure 
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A tabela 2 apresenta as médias e medianas e seus respectivos Desvios 

Padrão e valores mínimos e máximos obtidos pelos instrumentos. Em relação à 

percepção de apoio social geral pelos estudantes, segundo instrumento EAS, a 

média do grupo foi de 72,7 (DP:15,9), tendo estudantes que pontuaram no mínimo 

19 e aqueles que atingiram o valor máximo do instrumento (90). Em relação aos 

domínios da EAS, Apoio Emocional foi o que obteve maior média (16,5; DP: 4,1; 4-

20), seguido do Apoio Informação (16,1; DP:4,0; 4-18), Material (14,8; DP:4,3; 4-20), 

Interação Social (13,0; DP:2,6; 3-18), e Apoio Afetivo que obteve a menor média do 

grupo (12,4; DP:3,2; 3-15).  

A média da pontuação da percepção geral do ambiente educacional 

(DREEM) foi 119,9 (DP:22,9: 39-195) indicando presença de mais aspectos 

positivos do que negativos pelos estudantes. O maior valor médio dos domínios da 

DREEM ocorreu em relação à percepção do Aprendizado (28,6; DP:6,0; 6-45), 

seguido da percepção do Ambiente (27,7; DP:6,9; 8-47), dos Docentes (26,4; 

DP:6,2; 4-44), da Vida Acadêmica (20,4; DP: 3,9; 8-32) e da Vida Social (16,6; 

DP:4,1; 5-27) (Tabela 2).  

Em relação aos aspectos psicológicos dos estudantes, a pontuação 

média para a Escala de Resiliência foi de 124,1 (DP:16,4), variando de 70 a 166 

pontos. O domínio do instrumento Inventário de Estratégias de Enfrentamento que 

apresentou maior escore médio foi Reavaliação Positiva (13,6; DP:4,7; 1-27), 

seguido, em ordem decrescente, de Aceitação das Responsabilidades (11,8; DP:3,7; 

3-21), Suporte Social (9,5; DP:3,3; 2-18), Afastamento (8,5; DP:3,4; 0-18), 

Autocontrole (7,6; DP:2,7; 1-15), Resolução de problemas (6,8; DP:2,5; 1-12), 

Confronto (6,1, DP:3,1; 0-16) e Fuga/Esquiva (1,7, DP:1,8; 0-6) (Tabela 2). 
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CAPÍTULO I 

 

 

REVISÃO INTEGRATIVA: SOFRIMENTO PSÍQUICO EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS E FATORES ASSOCIADOS 

 

 

 

INTEGRATIVE REVIEW: PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS AND CORRELATES 

 

 

 

SOFRIMENTO PSÍQUICO ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

 

 

Artigo submetido na Revista Ciência e Saúde Coletiva, em 05/05/2017 (Anexo 3) 
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RESUMO 

 

Esta revisão propôs-se a identificar fatores de risco e proteção para sofrimento 
psíquico em estudantes universitários. Analisaram-se estudos empíricos nas bases 
de dados: Web of Science, Medline e Scopus. Foram localizados 1375 artigos e, 
aplicados os critérios de exclusão, 37 artigos compuseram a amostra final, tendo 
sido a maioria estudos transversais, publicados nos últimos cinco anos, em países 
desenvolvidos, com estudantes da área da saúde. Os instrumentos mais utilizados 
para o rastreamento de sofrimento psíquico foram o General Health Questionnaire e 
o Self Reporting Questionnarie, que identificaram prevalências de 18,5% a 49,1% e, 
como fatores de risco, condições relativas à vida acadêmica (24) e à saúde (22). 
Foram identificadas como fatores de proteção, em doze estudos, apresentar 
determinadas estratégias de coping, senso de coerência, auto-eficácia, vigor, auto-
estima, resiliência, entre outras condições psicológicas. Essa revisão aponta 
direções para possíveis intervenções que poderiam contribuir para o bem estar dos 
estudantes e para estimular vivências mais positivas no ambiente educacional.  
 

Palavras-chave: sofrimento psíquico, transtornos mentais comuns, estudantes, 

fatores associados, revisão. 
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ABSTRACT 

 

This review aimed to identify risk factors and protection for psychological distress in 
university students. Empirical studies were analyzed in the databases: Web of 
Science, Medline and Scopus. A total of 1375 articles were observed, and after 
applied the exclusion criteria, 37 articles composed the final sample, most of which 
were cross-sectional studies published in the last five years, in developed countries 
and with health students. The most frequent used instruments for psychological 
distress screening were the General Health Questionnaire and the Self Reporting 
Questionnarie, which identified prevalences from 18.5% to 49.1% and, as risk 
factors, conditions related to academic life (24) and health (22). Twelve studies 
identified protective factors: coping strategies, sense of coherence, self-efficacy, 
vigor, self-esteem, resilience, and other psychological conditions. This review points 
out directions for possible interventions that could contribute to the well-being of 
students and to stimulate more positive experiences in the educational environment.  
 

Key-words: psychological distress, common mental disorders, students, associated 

factors, review. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sofrimento psíquico entre estudantes universitários tem sido foco da literatura 

em saúde. Aproximadamente, 30% dos adultos brasileiros apresentaram transtornos 

mentais comuns (TMC),1 semelhante ao encontrado em pesquisa com 

adolescentes.2 Porém, a prevalência de sofrimento psíquico varia segundo a 

população estudada e os métodos de investigação utilizados nas pesquisas.3 

Estudos realizados com universitários brasileiros, especialmente os da área da 

saúde, indicam que TMC variam de 18,5% a 44,9%4-11. TMC são estados mistos de 

depressão e ansiedade, caracterizados pela presença de sintomas como insônia, 

fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas 

somáticas12 e podem ser investigados por instrumentos de screening (rastreamento) 

Apesar desses sintomas não atingirem as exigências para serem considerados 

como transtornos psiquiátricos (DSM-V13 e CID-1014) afetam negativamente a vida 

dos indivíduos.12 

O estudante universitário vivencia importantes mudanças biológicas, 

psicológicas e sociais15 e se deparam com aspectos estressores na vida acadêmica. 

Nos cursos de saúde, o início da prática clínica e a proximidade com sofrimento e a 

morte são potenciais estressores.15-18 Destaca-se que o sofrimento psíquico entre 

estudantes pode associar-se à percepção negativa do ambiente acadêmico e à 

queda na qualidade de vida.19,20 

A investigação das características associadas a TMC em universitários 

possibilita que fatores de risco e proteção sejam identificados, o que propicia ações 

de prevenção e promoção da saúde para essa população.21-24 Estudos mostram 

associação de sofrimento psíquico com características, como sexo feminino, ser 

mais jovem, ter baixa renda, baixo apoio social, dificuldade para fazer amigos, 

avaliar seu desempenho acadêmico como ruim e pensar em abandonar o 

curso.16,25,26,27 A percepção dos estudantes sobre o ambiente educacional e sua 

associação com sofrimento psíquico também vem sendo investigado através de 

instrumentos padronizados.28-33 Além disso, a inclusão de aspectos psicológicos, 

como coping e resiliência, mais recentemente, visam identificar possíveis fatores de 

proteção.32,34,35 No entanto, ainda não estão sistematizados os resultados dessas 

pesquisas.  
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Este estudo propõe-se a identificar, por meio de revisão integrativa, os fatores 

de risco e de proteção para sofrimento psíquico entre estudantes universitários em 

produções disponíveis na literatura científica nacional e internacional. 

 

MÉTODO 

 

Utilizou-se para essa investigação a revisão integrativa36, desenvolvido a 

partir de proposta de Ganong (1987)37 e que se caracteriza por cinco passos: (1) 

seleção do tema e pergunta de pesquisa; (2) estabelecimento de critérios de 

inclusão de estudos da literatura; (3) definição das informações a serem extraídas 

dos estudos selecionados; (4) avaliação dos estudos; (5) interpretação dos 

resultados; (6) apresentação da revisão.36,37 Para atender esses passos, identificou-

se o tema e elaborou-se a pergunta central da presente pesquisa: Quais fatores (de 

risco e proteção) encontram-se associados ao sofrimento psíquico entre 

universitários, segundo literatura nacional e internacional? 

A busca dos dados foi realizada em novembro de 2016, visando obter artigos 

publicados sobre esse tema em bases de dados entre janeiro de 2006 e novembro 

de 2016. Foram utilizadas três bases de dados: Web of Science, Medline e Scopus. 

Para garantir o controle de vocabulário e identificação de palavras correspondentes, 

utilizou-se o Medical Subject Heading Terms (Mesh Terms). Foram elaborados três 

grupos de palavras-chaves, combinadas pelo método boleano OR e AND: ("common 

mental disorder" or "psychological distress" or "psychological symptoms") and 

(students or "college students" or "undergraduate students" or "university students") 

and ("socioeconomic factors" or "socioeconomic factor" or "sociodemographic 

characteristics" or sociodemographic or "social support" or “psychosocial aspects” or 

"educational achievements" or "educational achievement" or "educational 

environment" or "coping behaviors" or "coping behavior" or "coping skills" or "coping 

skill" or coping or "psychological resilience" or resilience or "psychological factors” or 

"psychological factor" or "psychological determinants" or "psychological aspects"). 

A partir desse conjunto de palavras-chave e para a busca dos artigos que 

integrariam esta revisão, através dos filtros das próprias bases de dados, 

estabeleceu-se os seguintes critérios de inclusão: ano de publicação (2006-2016) e 

língua (português, inglês ou espanhol). Cada referência obtida foi importada para o 

Software EndNote, onde foram armazenadas e excluídas as repetições entre as 
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bases de dados. Após isto, as referências foram transferidas para o Programa Excel, 

do Windows 10, para verificar novamente as duplicações. 

A primeira etapa da avaliação das referências incluídas constou da leitura dos 

títulos dos artigos, a segunda da leitura dos resumos, e a terceira e última etapa da 

leitura e avaliação na íntegra dos estudos selecionados. Em todas as etapas da 

revisão, a leitura e análise dos artigos foram realizadas por dois pesquisadores 

independentes visando evitar vieses de seleção, obtendo-se 90% de concordância 

entre revisores. Eventuais discordâncias foram discutidas e avaliadas conjuntamente 

para se estabelecer um consenso. 

Na primeira e segunda etapas, excluíram-se os estudos cuja população alvo 

não era de universitários, em que o desfecho não era sintomas psicológicos, não 

eram estudos observacionais e não estavam disponíveis para acesso. Na terceira 

etapa, os artigos foram lidos na íntegra e, para se verificar a pertinência de sua 

inclusão, foram utilizadas as seguintes informações: curso acadêmico, total da 

amostra, país da pesquisa, instrumentos utilizados para medida do desfecho, 

prevalência de sofrimento psíquico e associações estatisticamente significativas 

entre as variáveis independentes e o desfecho. Com essas informações, observou-

se ampla variabilidade de desfechos investigados (TMC, sintomas ansiosos, 

depressivos, estresse, e outros transtornos mentais específicos) e de instrumentos 

utilizados. Optou-se, então, pela inclusão dos estudos que apresentavam como 

desfecho sofrimento psíquico, em geral, ou TMC12 e que tivessem sido avaliados por 

instrumentos de screening padronizados. Considerou-se que esses critérios 

favoreceriam a obtenção da resposta à pergunta da presente revisão. Ambos 

(restrição do desfecho e uso de instrumentos) foram estabelecidos considerando-se 

os resultados obtidos por Patel et al. (2016)38 que mostraram alta sensibilidade de 

alguns instrumentos de screening de TMC, em especial, o GHQ-12 e o SRQ-20. 

 

RESULTADOS 

 

Identificaram-se 1375 publicações, 568 no Web of Science, 180 no Medline, e 

627 na base de dados Scopus. Após a aplicação do critério de ano de publicação e 

idioma, permaneceram 401estudos na Web of Science, 122 na Medline e 390 na 

Scopus. Destes, foram encontradas 281 duplicações, permanecendo 632 estudos. 

Na primeira etapa, leitura dos títulos, foram excluídos 453 estudos, permanecendo 
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179. Na segunda etapa, leitura dos resumos, foram selecionados 89 estudos, dos 

quais 18 não estavam disponíveis para livre acesso nas bases de dados, dois foram 

excluídos por não apresentarem como desfecho sofrimento psíquico e dois por não 

terem universitários como população alvo. Após leitura na íntegra dos artigos 

(terceira etapa), permaneceram 67 estudos; porém, optou-se por excluir 29 que 

apresentavam como desfecho sintomas específicos e mais um por não ter sido 

utilizado instrumento padronizado para avaliação de sofrimento psíquico compondo, 

assim, amostra final de 37 artigos (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma referente às etapas da seleção dos estudos pelos revisores 

 

 

Conforme tabela 1, dos 37 estudos selecionados, 59% foram publicados nos 

últimos cinco anos, sendo 25% em 2014. Predominaram estudos transversais 

(97,3%), realizados em países desenvolvidos (59,5%). Do total, 69,4% investigaram 

fatores associados à TMC e 35,1% investigaram sofrimento psíquico em geral. Os 

instrumentos mais utilizados para investigação de sofrimento psíquico foram: 

General Health Questionaire – GHQ-20, Self repporting Questionaire – SRQ-20 e 



 Capítulos I 70 

 

Kessler Psychological Distress Scale – K-10. Predominaram pesquisas com 

estudantes da saúde (medicina, odontologia, enfermagem e outros). Em 14 artigos 

não foi possível observar essa informação. 

 

Tabela 1. Frequência absoluta e porcentagens das características dos estudos 
incluídos (n=37) 

Variáveis Categorias n % 

Ano 2006 2 5,4 

 2007 3 8,1 

 2008 4 10,8 

 2009 2 5,4 

 2010 4 10,8 

 2011 3 8,1 

 2012 3 8,1 

 2013 - - 

 2014 10 27,0 

 2015 3 8,1 

  2016 3 8,1 

Delineamento Transversal 36 97,3 

  Coorte 1 2,7 

Países IDH Muito Alto  Desenvolvidos 22 59,5 

Países IDH Alto e Médio Em desenvolvimento 13 35,1 

Países IDH muito Muito Baixo Subdesenvolvidos 2 5,4 

Desfecho Sofrimento psíquico 13 35,1 

  TMC 24 64,9 

Instrumentos General Health Questionaire-12 (GHQ-12) 16 43,2 

 Self Reporting Questinaire-20 (SRQ-20) 8 21,6 

 Kessler Psychological Distress Scale-10 (K-
10) 

5 13,5 

 Mental Health -5 (MH-5) 2 5,4 

 Brief Symptom Checklist-53 (SC-53) 2 5,4 

 Overall Mental Health Index (MHI) 1 2,7 

 Symptom Checklist-90 (SC-90) 1 2,7 

 Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) 1 2,7 

  Hopkins Symptom Checklist (HSCL) 1 2,7 

Curso Medicina 10 27,0 

 Medicina e outros cursos da saúde 2 5,4 

 Enfermagem 6 16,2 

 Enfermagem e outros cursos da saúde 2 5,4 

 Enfermagem; Obstetrícia; Educação 1 2,7 

 Educação 1 2,7 

 Odontologia 1 2,7 

  Não identificado 14 37,8 

*Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 2014. 
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Na tabela 2, as prevalências de TMC obtidas pelo GHQ-12 variaram de 18,5% 

a 48,7%, sendo inferiores a 20% em dois estudos realizados com alunos do curso de 

medicina39,40, na Hungria. Prevalências entre 20 e 40% foram identificadas em cinco 

estudos, sendo três realizados em países desenvolvidos (alunos de enfermagem)41-

43 e dois em países em desenvolvimento (alunos de enfermagem e fisioterapia; e 

outro não foi possível identificar a população-alvo).44,45 Outros cinco estudos, 

realizados em países desenvolvidos, encontraram prevalências superiores a 40%.46-

50 Dados obtidos pelo SRQ-20, indicaram variação nas prevalências de sofrimento 

psíquico (33,7 a 49,1%), sendo em seis estudos brasileiros7-11,51 de 33,7 a 44,9% e 

em dois na Etiópia52,53 de 40,9 a 49,1%. O instrumento K-10 foi utilizado em cinco 

pesquisas,54-59 tendo prevalências acima de 50% de sofrimento psíquico em dois 

estudos com alunos de medicina na Arábia Saudita (57% e 63%)54,55 e abaixo de 

30% em estudo realizado nos EUA56 e na Austrália.57 (Tabela 2). 
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Tabela 2. Características dos estudos selecionados sobre sofrimento psíquico em estudantes universitários, 
prevalências, fatores de risco e de proteção. 
ANO AUTOR PERIÓDICO DELINEAMENTO CURSO N PAÍS DESFECHO INSTRUMENTO PREVALÊNCIA ASSOCIAÇÕES 

2006 Frey et al.69 

Psychology of 
Women 

Quarterly 
transversal 

não 
identificado 

245 EUA 
sofrimento 
psíquico 

Outcome 
Questionnaire-45 

não menciona 

FR: ter dificuldade no 
relacionamento com amigos, 
professores e com a comunidade.  
FP: Receber apoio dos pais; 
apresentar traço de personalidade 
autenticidade; apresentar 
empoderamento; ter bom 
relacionamento com a comunidade. 

2006 Lima et al.7  Revista de 
Saúde Pública 

transversal medicina 551 
Brasil-
São 

Paulo 
TMC SRQ-20 44,7% 

FR: ter dificuldade para fazer 
amigos; avaliação "ruim" sobre 
desempenho escolar; pensar em 
abandonar o curso; não receber 
apoio emocional de que necessita.  

2007 Pryjmachuk et al.65 
 InternationalJo
urnal of Mental 
Health Nursing 

transversal enfermagem 1362 Inglaterra TMC GHQ12 não menciona 
FR: atuar no atendimento a adultos 
e a pessoas com necessidades 
especiais.  

2007 Pryjmachuk et al.41 

British Journal 
of Health 

Psychology 
transversal enfermagem 1362 Inglaterra TMC GHQ12 33,7% 

FR: sentir-se pressionado; ter pelo 
menos um filho em idade escolar; 
apresentar estratégia de coping 
focado na emoção; pensar em 
abandonar o curso. 
FP: preocupação com problemas 
clínicos; sentir-se pouco 
pressionado; apresentar estratégia 
de coping focado no problema. 

2007 Warbah et al.43 Nurse Educ 
Today 

transversal enfermagem 145 India TMC GHQ12 20,7% 

FR:apresentar característica de 
personalidade "neurotiscismo"; ter 
problemas de 
ajustamento/adaptação na saúde, 
em casa, na vida social e 
emocional.  
FP:apresentar característica de 
personalidade "extroversão".  

2008 Abdulghani, et al.55 

Pakistan 
Journal of 
Medical 

Sciences 

transversal medicina 775 
Arabia 
Saudita 

sofrimento 
psíquico 

K10 
57% total e 

19,6% severo 

FR: estar no 1º ano; ter problemas 
de saúde; excesso de atividades de 
trabalho/estudo; dias perdidos de 
trabalho 

2008 Gorter et al.46 Eur J Dent 
Educ 

coorte odontologia 132 
Europa (5 
universid

ades) 
TMC GHQ12 44,0% 

FR: estar no 5º ano; apresentar 
sintomas de estresse e Síndrome 
de Burnout. 

2008 Pryjmachuk et al.37 Midwifery transversal enfermagem 120 Inglaterra TMC GHQ12 superior a 40% 
FR: referir estresse; tabagismo.  
FP: apresentar estratégias de 
coping focado no problema. 
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2008 Stallman57 

Australian 
Family 

Physician 
transversal 

não 
identificado 

384 Austrália 
sofrimento 
psíquico 

K10 não menciona 
FR: maior idade; percepção de ter 
limitações no trabalho e atividades 
reduzidas por incapacidades. 

2009 Tesfaye et al.53 East Afr J 
Public Health 

transversal 
 não 

identificado 
1198 Etiópia TMC SRQ-20 49,1% 

FR: ter dificuldade em fazer 
amigos; ter vida sexual ativa; referir 
conflitos nos dormitórios com 
colegas; renda baixa; falta de 
acesso a materiais acadêmicos 
solicitados na universidade; não ter 
acesso a instalações sanitárias 
adequadas e instalações 
recreativas; referir preocupação 
com a segurança pessoal. 

2009 Verger et al.59 

Social 
Psychiatry and 

Psychiatric 
Epidemiology 

transversal medicina  1743 França 
sofrimento 
psíquico 

MH-5 25,7% 

FR: sexo feminino; estar pouco 
adaptado; quantidade excessiva de 
horas de estudo; sentir-se pouco 
adaptada. 
FP: apresentar domínio próprio 
(“mastery”); ter apoio social. 

2010 Biro et al.39 Soc Psychiat 
Epidemiol  

transversal medicina 100 Hungria TMC GHQ12 18,5% FP: senso de coerência. Elevado.  

2010 Costa et al.51 
Revista 

Brasileira de 
Psiquiatria 

transversal medicina 473 
Brasil - 
Sergipe 

TMC SRQ-20 

40%. Quando 
excluídos os 
calouros, a 

prevalência geral 
aumentou para 

42,5%. 

FR: não acreditar nas próprias 
habilidades para se tornar um bom 
médico; sentir-se menos 
confortáveis com as atividades do 
curso; sentir-se emocionalmente 
estressados; crença de que o curso 
não correspondia às expectativas; 
ter recebido diagnóstico prévio de 
transtorno mental. 

2010 Fiorotti et al.8 

Jornal 
Brasileiro de 
Psiquiatria 

transversal medicina 229 
Brasil-

Espírito 
Santo 

TMC SRQ-20 37,1% 

FR: ter dificuldade para fazer 
amigos; sentir-se rejeitado pelos 
amigos; não receber apoio 
emocional necessário; ter recebido 
tratamento psiquiátrico; ter feito 
tratamento psicoterapêutico; sentir 
dificuldade para conciliar os 
estudos e lazer; sentir desconforto 
físico no período das avaliações. 

2010 Park et al.73 
Personality and 

Individual 
Differences 

transversal  
não 

idntificado  
 522 Korea  

sofrimento 
psíquico 

BSI não menciona 

FR: apresentar estratégia de coping 
não adaptativo; traço de 
personalidade perfeccionismo; 
apresentar baixa auto-estima.  

2011 Abdulghan, et al.54  

Journal of 
Health, 

Population and 
Nutrition 

transversal medicina 775 
Arabia 
Saudita 

sofrimento 
psíquico 

K10 
63% total e 25% 

severo 
FR: sexo feminino; estar no 1º ano; 
ter problemas de saúde.  
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2011 Biro et al.40 
Bmc Public 

Health 
transversal saúde pública 194 Hungria TMC GHQ12 19,0% 

FR: estar nos últimos anos do 
curso.  
FP: ter apoio social. 

2011 Gibbons et al.71 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

transversal enfermagem 171 UK TMC GHQ12 não menciona 

FR: ter preocupações com 
aprendizado e ensino; apresentar 
estratégia de coping fuga/esquiva.  
FP: Apresentar auto-eficácia, Apoio 
e Controle disposicional. 

2012 Byrd et al.62 

Journal of 
American 

College Health 
transversal 

não 
identificado 

2203 EUA 
sofrimento 
psíquico 

OMHI 
Média: 66,4 
(DP±15,3) 

FR: apresnetar tendências suicidas; 
ter percepções negativas sobre o 
clima no campus (discriminação). 
FP: referir habilidades de coping; 
ter confiança nas habilidades de 
comunicação; ter identidade 
espiritual; ter autoconfiança; ter 
engajamento social; ter satisfação 
com a instituição.  

2012 Vazquez,et al.66 

Psychological 
Distress and 

Related Factors 
in Female 
College 
Students 

transversal  
mão 

identificado  
1043 Espanha 

sofrimento 
psíquico 

 Symptom 
Checklist-90 

não menciona 

FR entre os mais jovens: 
apresentar hostilidade e pouca 
sensibilidade interpessoal.  
FR entre os que referiram não ter 
companheiro(a): pouca 
sensibilidade interpessoal; 
sintomas depressivos; ideação 
paranoide; sintomas psicóticos.  
FR entre os que referiram 
independência financeira: 
apresentar somatização; ideação 
paranoide; sintomas psicóticos.  
FR entre os que cursavam do 1º ao 
3º ano do curso:  
FP: apresentar maior sensibilidade 
interpessoal.  

2012 Wei et al.76 

Journal of 
Counseling 
Psychology 

 transversal 
não 

identificado  
 188  China 

sofrimento 
psíquico 

Hopkins 
Symptom 

Checklist; The 
Aculturative 

Scale for 
International 

Students 

não menciona 

FR: ter baixa adaptação cultural; 
apresentar estratégia de coping 
forbearance (tendência a não 
compartilhar seus problemas com 
as pessoas mais próximas para 
não sobrecarrega-los). 

2014 Bastos et al.80 Cadernos de 
Saúde Publica 

transversal 
não 

identificado 
 424 

 Brasil-
Rio de 
Janeiro 

TMC GHQ12 não menciona FR: ter sofrido discriminação. 
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2014 Carnicer et al.75 

Electronic 
Journal of 

Research in 
Educational 
Psychology 

transversal 
estudantes 

da educação 
90 Espanha 

sofrimento 
psíquico 

BSI não menciona 

FR: apresentar estratégias de 
coping fuga/esquiva, 
aceitação/resignação, busca por 
soluções alternativas; referir 
estresse; referir descarga 
emocional.  
FP: apresentar coping resolução de 
problemas.  

2014 Concepcion, et al.42 

Journal of 
American 

College Health 
transversal 

não 
identificado 

963 Chile TMC GHQ12 24,3% 
FR: maior idade; ter sonolência 
diurna excessiva; ter qualidade do 
sono ruim; referir tabagismo. 

2014 Costa. et al.9 Rev. Assoc. 
Med. Bras.  

transversal 
medicina; 

odontologia; 
enfermagem  

172 
Brasil-

Nordeste 
TMC SRQ-20 33,7% 

FR: sexo feminino; referir 
expectativa ruim com o futuro; 
crença de que o curso é uma fonte 
de tensão; sentir-se tenso. 

2014 Silva et al.11 Motricidade transversal 

medicina; 
educação 

física; 
odontologia; 
enfermagem; 

farmácia; 
nutrição; 
ciências 

biológicas 

220 
Brasil-

Alagoas 
TMC SRQ-20 43,2% FR: praticar menos atividade física. 

2014 Deasy et al.48 

Health 
Promotion 

International 
transversal 

enfermagem; 
obsterícia; 
estudantes 

da educação 

1557 Irlanda TMC GHQ12 41,9% 

FR: sexo feminino; dieta alimentar 
“ruim”, aumento do consumo de 
alimentos "convenientes", 
inatividade física e tabagismo.  

2014 
Liebana-Presa et 
al.45 

Revista Da 
Escola De 

Enfermagem 
Da Usp 

transversal 
enfermagem; 
fisioterapia 

1840 Espanha TMC GHQ12 32,2% 
FR: sexo feminino. 
FP: ter engajamento acadêmico; 
apresentar vigor. 

2014 Liu et al.72 

Personality and 
Individual 

Differences 
transversal 

não 
identificado 

412 China TMC GHQ12 não menciona 
FP: resiliência; apresentar afeto 
positivo e auto-estima. 

2014 Saias et al.60 BMC Public 
Health 

transversal 
não 

identificado  
946 França 

sofrimento 
psíquico 

MH-5  13,8% 

FR: baixa renda, história de ter 
sofrido assalto sem abuso sexual 
nos últimos 12 meses, baixa 
participação social. 

2014 Silva et al.10 

Revista 
Brasileira de 

Epidemiologia 
transversal medicina 434 

Brasil-
São 

Paulo 
TMC SRQ-20 44,9% 

FR: sentimento de rejeição pelos 
amigos no ano passado; pensar em 
abandonar o curso; e baixa 
"interação" social na escala MOS. 
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2015 Dachew et al.52 Plos One transversal 
não 

identificado 
836 Etiópia TMC SRQ-20 40,9% 

FR: Sexo feminino; ter pouco 
interesse pelo campo de estudo; 
não ter amigos íntimos; não ter 
prática religiosa; ter conflito com 
amigos; referir problemas 
financeiros; história familiar de 
doença mental; fazer uso de 
substâncias psicoativas; ter pouco 
período de férias ou descanso; ter 
“caído de turma”; baixo apoio 
social. 

2015 Harris et al.49 N Z Dent J transversal 
medicina; 

odontologia 
100 

Nova 
Zelândia 

TMC GHQ12 não menciona 

FR:referir estratégias de coping 
negativo/”destrutivo” (comer, gastar 
dinheiro).  
FP: referir estratégias de coping 
positivo (conversar com amigos, ter 
hobbies, etc). 

2015 Rose et al.44 
Psychology, 
Health and 
Medicine 

transversal 
não 

identificado  
2538 Peru TMC GHQ12 32,9% 

FR: sexo feminino; referir má 
qualidade do sono; sonolência 
diurna excessiva.  

2016 Budescu, et al.56 
Journal of Child 

and Family 
Studies 

transversal 
não 

identificado  
530 EUA 

sofrimento 
psíquico 

K10 

23% sofrimento 
leve; 18% 

moderado e 7% 
severo 

FR: estar 1º ano e com maior 
idade.  
FP: ter apoio dos pais/parentes. 

2016 Deasy et al.50 

Nurse 
Education 

Today 
transversal 

enfermagem; 
obsterícia 

406 Irlanda TMC GHQ12 48,7% 

FR: sexo feminino; estar no 2º e 3º 
anos do curso (últimos anos do 
curso); referir tabagismo; 
apresentar estratégia de coping 
passiva; crença de que a vida na 
universidade é estressante. 

2016 Wang et al.58 

Journal of 
Religion & 

Health 
trasnversal  medicina 1812   China 

sofrimento 
psíquico 

K10 não menciona 
FP: ter apoio social; ter 
religiosidade. 
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Os fatores associados a sofrimento psíquico/TMC entre estudantes foram 

agrupados em seis categorias: Sociodemográficas-idade, sexo, arranjo de moradia, 

dados familiares, renda e religiosidade; Saúde-condições e percepções sobre a sua 

saúde, estilo de vida e histórico de tratamentos psicológico /ou psiquiátrico; 

Relacionais-percepção sobre relacionamentos sociais/apoio social; Acadêmicas-

características do curso, percepções sobre o curso, ambiente educacional e 

desempenho acadêmico; Psicológicas-traços de personalidade, estratégias de 

coping e resiliência; e Sociais/Violência- discriminação e violência social.  

 

Tabela 3. Frequência de categorias e variáveis de risco associadas ao sofrimento psíquico dos 
estudantes universitários identificadas nos artigos (n=37). 

FATORES DE RISCO 
Categorias Variáveis n 

Socioemográficas Sexo (feminino) 8 
(n=18) Idade (Maior) 3 

 
Renda (baixa) 3 

 
Religião (Não) 1 

 
Residência sem saneamento básico 1 

 
Ter filho em idade escolar (Sim) 1 

  Ter companheiro (a) (Sim) 1 

Saúde Tabagismo (Sim) 4 
(n=22) Problemas de saúde (Sim) 2 

 
Atividade física (Não) 2 

 
Referir estresse (Sim) 2 

 
Dieta alimentar (Ruim) 1 

 
Sonolência diurna excessiva (Sim) 1 

 
Percepção de limitações/incapacidades (Sim) 1 

 
Qualidade do sono ruim (Sim) 1 

 
Sentir-se tenso (Sim) 1 

 
Dias perdidos de trabalho por saúde (Sim) 1 

 
Ter recebido diagnóstico de TM (Sim) 1 

 
Uso de substância (Khat chewing) (Sim) 1 

 
Ter recebido tratamento psicológico (Sim) 1 

 
Histórico familiar de Transtorno Mental (Sim) 1 

 
Tendência suicida (Sim) 1 

  Vida sexual ativa (Sim) 1 

Relacionais Dificuldades no relacionamento com amigos (Sim) 5 
(n=15) Adaptação à vida acadêmica ou outros aspectos da vida (Não) 3 

 
Sentir-se rejeitado pelos amigos (Sim) 2 

 
Apoio social (Não) 2 

 
Receber apoio emocional necessário (Não) 2 

  Dificuldade em relacionar-se com as pessoas (Sim) 1 

Acadêmicas Série do curso (Primeiras séries) 3 
(n=24) Série do curso (Últimas séries) 2 

 
Excesso de horas de estudo/Dificuldade conciliar estudo x lazer (Sim) 3 

 
Ter pensado em abandonar o curso (Sim) 3 

 
Curso como fonte de tensão ou estresse (Sim) 2 

 
Expectativa com o futuro profissional (Ruim) 2 

 
Satisfação com o curso ou interesse pelo curso (Não) 2 

 
Desconforto com as atividades do curso ou durante as avaliações 
(Sim) 

2 

 
Preocupações com aprendizado e ensino (Sim) 1 

 
Disponibilidade de materiais para o curso (Pouca) 1 
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Auto avaliação do desempenho acadêmico (Ruim) 1 

 
Ter "caído de turma" (Sim) 1 

  Atuação: adultos e necessidades especiais 1 

Psicológicas 
Coping fuga/esquiva, aceitação/resignação, busca por soluções 
alternativas, descarga emocional (Escores elevados) 

1 

(n=9) Coping fuga-esquiva (Escores elevados) 1 

 
Coping forbearance (Escores elevados) 1 

 
Coping passivo (Escores elevados) 1 

 
Coping focado na emoção (Escores elevados) 1 

 
Referir Coping negativo ou destrutivo (comer, gastar dinheiro) (Sim) 1 

 
Coping não adaptativo (Escores elevados) 1 

 
Neuroticismo (Escores elevados) 1 

  Perfeccionismo e baixa auto-estima (Escores elevados) 1 

Social/Violência Percepção de discriminação (raça, idade, e classe) (Sim) 1 
(n=4) Percepção de clima ruim na universidade em relação à discriminação 1 

 
Preocupação com a segurança pessoal (Sim) 1 

  Ter sofrido agressão (Sim) 1 

 

Na tabela 3, observa-se que as variáveis mais frequentemente identificadas 

como fatores de risco para sofrimento psíquico em universitários foram as 

classificadas na categoria Acadêmicas (24 estudos), chamando-se a atenção para a 

subcategoria série do curso (três referindo-se às primeiras e dois às últimas séries), 

ter pensado em abandonar o curso, excesso de horas de estudo ou dificuldade para 

conciliar estudo, lazer/descanso em dois estudos, assim como apontar o curso como 

fonte de estresse/tensão, ter expectativas ruins em relação ao futuro profissional, 

insatisfação com o curso/ter pouco interesse pelo mesmo e sentir desconforto com 

as atividades acadêmicas/durante as avaliações. Em relação aos fatores inseridos 

na categoria Saúde (22), destaca-se maior sofrimento psíquico entre os que 

afirmaram ser tabagista, ter problemas de saúde, não realizar atividade física e 

vivenciar estresse. Em relação aos fatores identificados na categoria 

Sociodemográficas (18), a terceira mais frequente como risco para sofrimento 

psíquico, chama-se atenção para sexo feminino, ter maior idade e baixa renda. Além 

dessas, associaram-se significativamente: não ter religião, residir em área sem 

saneamento básico, ter filho em idade escolar, e não ter companheiro(a). Entre as 

características inseridas na categoria Relacionais (15), destaca-se: ter dificuldade no 

relacionamento com os amigos, não se sentir adaptado à vida acadêmica/outros 

aspectos da vida, baixo apoio social (medido ou referido), sentir-se rejeitado pelos 

amigos e não receber apoio emocional. Na categoria Psicológicas também foram 

identificadas como risco (9): apresentar estratégias de coping focalizadas na 

emoção, descarga emocional (expressão dos sentimentos negativos), coping 

forbearance (não compartilhar problemas), coping negativo/destrutivo (comer 
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muito/gastar dinheiro), neuroticismo, perfeccionismo e baixa autoestima. Por fim, na 

categoria Social/Violência, como ter sofrido discriminação (racial, idade, classe), 

perceber o clima da universidade como tenso em relação à discriminação (gênero, 

raça, orientação sexual), ter tido preocupação com a segurança pessoal e ter sofrido 

agressão estiveram associados à sofrimento psíquico. 

 

Tabela 4. Frequência de categorias e variáveis de risco associadas a sofrimento 
psíquico por artigo (n=37). 

FATORES DE PROTEÇÃO 

Categorias Variáveis n 

Demográficas (n=2) Ter religião (Sim) 2 

Relacionais (n=6) Apoio social (Alto) 3 

 
Receber apoio dos pais (Sim) 1 

 
Ter habilidades de comunicação (Sim) 1 

 
Apresentar engajamento social (Sim) 1 

Acadêmicas (n=2) Apresentar engajamento acadêmico (Sim) 1 

  Sentir-se pressionado (Pouco) 1 

Psicológicas (n=12) Coping focado no problema (Escores elevados) 2 

 
Apresentar autenticidade e empoderamento (Escores elevados) 1 

 
Coping resolução de problemas (Escores elevados) 1 

 
Referir habilidades de coping, em geral; e ter auto-confiança (Escores 
elevados) 

1 

 
Coping positivo (falar com amigos/hobbies) (Sim) 1 

 
Apresentar senso de coerência (Escores elevados) 1 

 
Apresentar auto-eficácia e controle disposicional (Escores elevados) 1 

 
Apresentar vigor (Escores elevados) 1 

 Apresentar afeto positivo; auto-estima; e resiliência (Escores elevados) 1 

 
Apresentar extroversão (Escores elevados) 1 

  Apresentar domínio próprio "mastery" (Escores elevados) 1 

 

Na tabela 4, entre as características identificadas como fatores de proteção 

para sofrimento psíquico dos universitários destaca-se as Psicológicas (12), como: 

estratégias de coping focalizadas no problema, ter referido coping positivo 

(conversar com os amigos, ter atividades de lazer), senso de coerência, auto-

eficácia, afeto positivo, auto-estima, resiliência, extroversão, domínio “mastery” 

(estar sob o controle dos acontecimentos da vida e não permitir ser dominado por 

uma concepção de vida mais fatalista). Os fatores inseridos na categoria Relacionais 

(6), identificadas como proteção, foram apoio social elevado, ter recebido apoio dos 

pais, ter habilidades de comunicação e apresentar engajamento social. Ter religião 

foi o único fator da categoria Sociodemográfica identificado em dois estudos como 

proteção para sofrimento psíquico; o mesmo foi observado na categoria 
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Acadêmicas: apresentar engajamento acadêmico e sentir-se pouco pressionado no 

curso.  

 

DISCUSSÃO 

 

Nesta revisão, identificou-se prevalências e fatores de risco e proteção para 

sofrimento psíquico entre universitários, especialmente nos últimos dez anos. Dez 

artigos foram identificados em 2014, sendo seis7-11,51 eram brasileiros que 

investigaram a prevalência de TMC utilizando o SRQ-20 e o GHQ-12, instrumentos 

de alta sensibilidade38. Destaca-se, também, a constância mantida no número de 

publicações ao longo desses anos, com exceção ao ano de 2013. Observou-se, 

também, grande variabilidade dos desfechos investigados, bem como dos 

instrumentos utilizados, fato já identificado em revisão sistemática que incluiu 

publicações entre 1980 e 2005 sobre sofrimento psíquico em estudantes do curso de 

medicina.61  

Dos 37 estudos incluídos nesta revisão apenas um não apresentou 

delineamento transversal, provavelmente devido à dificuldade de se realizarem 

estudos longitudinais com essa população, em especial, pela exigência de 

seguimento dos estudantes ao longo das séries do curso. 59,60 Os estudos 

transversais analisados utilizaram medidas de força que evidenciaram associações 

entre as características e aspectos individuais, inter-relacionais e 

ambientais/institucionais62 dos estudantes ao sofrimento psíquico; no entanto, 

características próprias do desenho transversal não permitem a identificação de 

causalidade e o aprofundamento dos dados, como possível em delineamentos 

longitudinais.  

Do total da amostra, 16 investigaram TMC com o GHQ-1239-50,65,71,72,80e oito 

com o SRQ-207-11,51-53. Observou-se maior variação das prevalências obtidas pelo 

GHQ-12, comparativamente às obtidas pelo SRQ-20, aplicado predominantemente 

em alunos de universidades brasileiras, chamando atenção para a diferença na 

amplitude de variação das prevalências desses instrumentos (Tabela 2). Apesar de 

ambos apresentarem melhores propriedades psicométricas, comparativamente ao K-

10, K-6 (short-form) e ao Patient Health Questionnaire (PHQ), segundo Patel et al.,38 

o GHQ-20 apresentou melhores índices do likelihood ratio refletindo maior 

sensibilidade e especificidade do teste. Além disso, sugere-se que a amplitude 
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obtida pelo GHQ-12 nas prevalências ocorreu por ter sido aplicado em vários países, 

com diferenças culturais, e o SRQ-20 ter sido predominantemente utilizado em 

estudos brasileiros. 

Especificamente em relação ao Brasil, as prevalências de TMC em 

universitários foram superiores ao identificado na população geral1 e entre 

adolescentes brasileiros2, mas inferiores às obtidas em usuários da Estratégia da 

Saúde da Família.3 Destaca-se, ainda, que a maior prevalência de casos de TMC 

(49,1%)53 foi encontrada em estudantes (n=1198) de uma universidade na Etiópia, 

superior às identificadas também entre alunos da área da saúde de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.53 A Etiópia é um país onde grande parte da 

população vive em condições precárias e com preocupação constante em relação à 

segurança pessoal.53  

Elevadas prevalências de sofrimento psíquico, avaliado pelo K-10, foram 

identificadas em estudantes na Arábia Saudita.54,55 Fatores econômicos conjunturais 

podem predispor os indivíduos a maior sofrimento1. TMC tem sido apontado como 

mais prevalente em pessoas com baixa renda, com baixos níveis de educação e 

residentes em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento1,65. Neste estudo, 

as menores prevalências identificadas (13,8%, 18,5% e 19,0%) foram em pesquisas 

realizadas na França55,59 e na Hungria,39,40 países com elevado IDH. Ambos os 

estudos realizados na Hungria tiveram uma amostra menor que as de outros 

estudos aqui descritos e a pesquisa desenvolvida na França obteve os dados por 

meio de entrevistas telefônicas, diferenças metodológicas que devem ser 

consideradas. 

Dado que elevadas prevalências de sofrimento psíquico tem sido obtidas 

entre universitários, em diversos países, investigar características desses jovens e 

aspectos associados pode favorecer o planejamento de estratégias de prevenção e 

de cuidado com essa população e a diminuição da evasão escolar.62  

 

Características sociodemográficas 

Identificou-se que sexo feminino,9,44,45,48,50-52 maior idade42,56,57 e baixa 

renda52,53,60 foram as características sociodemográficas mais associadas à 

sofrimento psíquico entre universitários, características também obtidas em revisão 

sistemática.61 Esses dados reforçam que condições socioeconômicas desfavoráveis, 

acentuadas pela ainda vigente discriminação de gênero em muitas culturas, podem 
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contribuir para sofrimento psíquico. Fatores genéticos e fisiológicos podem 

influenciar padrões de morbidade e mortalidade de homens e mulheres, porém 

sabe-se que distintos valores, processos de socialização e coping são observados e 

podem determinar o adoecimento. Além disso, possivelmente mulheres tenham 

maior facilidade de identificar e relatar sintomas, buscando ajuda ou apoio social, 

enquanto homens busquem alívio para o sofrimento através do uso de substâncias, 

como o álcool.63 

Nesta revisão, os dois estudos realizados na Etiópia identificaram como 

fatores de risco para sofrimento psíquico não ter religião52 e residir em local sem 

saneamento básico53. Duas pesquisas, uma nos EUA (n=2203)62 e outra com 

estudantes de uma universidade chinesa (n=1812)58, encontraram que 

religiosidade/identidade espiritual foi fator de proteção, supondo que aspectos 

culturais exercem influência no desenvolvimento de TMC.64 Ter filhos em idade 

escolar65 e não possuir companheiro(a)66 foram indicados como risco para 

sofrimento psíquico na nesta revisão, sugerindo que estudantes com dificuldades 

financeiras e dependentes possuem maior chance de apresentar sofrimento.52,60  

 

Condições de saúde 

Mais da metade dos estudos apresentou associação entre sofrimento 

psíquico e aspectos da saúde de graduandos. Esses podem comportar-se como 

modificadoras e/ou mediadoras, acentuando ou atenuando o sofrimento 

psíquico.54,55 Identificou-se que tabagismo foi fator de risco para TMC em quatro 

pesquisas.42,47,40,50 Na Etiópia52, alunos que utilizavam substância psicoativa Khat 

Chewing, com ação estimulante, apresentaram maior prevalência de sofrimento 

psíquico. Considera-se que provavelmente o uso de substâncias (tabaco, álcool, 

cannabis, outra) ocorra para atenuar o estresse,48 sendo uma estratégia de coping, 

do tipo fuga/esquiva que, dependendo da intensidade e frequência, pode acarretar 

prejuízos aos indivíduos47,52. Além disso, foram identificados como fatores de risco 

para TMC não praticar atividades físicas e apresentar dieta alimentar inadequada, 

mais frequentes em estudantes dos últimos semestres.11 A prática de atividades 

físicas regulares e alimentação saudável podem exercer função de proteção à saúde 

dos indivíduos reduzindo os níveis de estresse.48Sonolência diurna, má qualidade do 

sono,42,44 estresse46,47 e tensão9 também associaram-se significativamente à 

sofrimento psíquico entre universitários. Essas condições são frequentes 
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considerando-se a rotina de estudos imposta para atingir as exigências acadêmicas 

e da grade curricular dos cursos.9,15-18,28,31,61 

Nesta revisão, identificou-se que estresse e Síndrome de Burnout (SB-

estresse ocupacional) associaram-se a TMC em alunos de odontologia de 

universidades na Europa. Em análise de fatores de mediação, observou-se efeito 

direto do estresse na saúde física dos estudantes e indireto na saúde mental, tendo 

sido este mediado por SB46. Investigar e analisar os “caminhos” que levam ao 

sofrimento psíquico podem contribuir com o planejamento de estratégias para 

minimizar os problemas de saúde e suas consequências.55,57 O estresse pode 

“passar despercebido” pelos indivíduos ou ser considerado algo “normal” da vida; 

porém, quando seu nível eleva-se causando exaustão, despersonalização e 

diminuição da realização pessoal, características da SB, pode-se observar o 

sofrimento psíquico. 46 Revisão de publicações anteriores a 2010 sobre estresse em 

universitários do curso de odontologia corrobora os dados aqui obtidos.67  

Identificou-se, também, que indivíduos que receberam tratamento psicológico 

ou psiquiátrico,8 com histórico familiar52,57 e pessoal55 de transtornos mentais 

apresentaram maior prevalência de TMC. Essa associação pode ser entendida tanto 

pela presença de fatores hereditários/genéticos como pela sobrecarga emocional 

decorrente dos cuidados despendidos para o familiar doente.52 Umas pesquisa 

identificou que sofrimento psíquico associou-se à tendência suicida entre 

estudantes62, avaliada por questões extraídas de instrumento específico (MHI) para 

saúde mental. Suicidalidade (ideação, planejamento, tentativas de suicídio), em 

especial entre alunos de medicina, é uma preocupação crescente estando associada 

a maiores prevalências de transtornos mentais, como a depressão68. 

 

Características relacionais 

Constatou-se que características das relações estabelecidas pelos estudantes 

podem ter papel de risco ou proteção à saúde mental. As características associadas 

à sofrimento psíquico, entre os artigos avaliados, foram: ter dificuldade em fazer 

amigos,7,8,53,69, ter relações conflitivas,52 sentir-se rejeitado,8,10 não receber apoio 

emocional necessário,7,8 ter dificuldade de adaptação ou ajustamento.43,59 

Percepção de pouco apoio social associou-se em dois estudos à prevalência mais 

elevada de TMC.10,52 Silva et al.10 identificaram que o domínio “interação social 

positiva” insuficiente (habilidade dos indivíduos de se divertirem/relaxarem), avaliada 
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pela Escala de Apoio Social, apresentou-se como fator de risco para TMC entre 

estudantes de medicina. Segundo os autores, possivelmente, alunos que não 

dispunham de amigos para compartilhar momentos de descanso ou tenderam a 

apresentar maior isolamento social e maior sofrimento. Nesse sentido, ter apoio 

social, possuir habilidades no relacionamento com colegas e engajar-se em 

atividades sociais são apontadas como variáveis de proteção para a saúde mental 

dos universitários.  

 

Percepção da vida acadêmica 

Aspectos da vida acadêmica são potenciais fatores de risco para sofrimento 

psíquico dos estudantes, em especial, da área da saúde.16,17,18,20,70. Nesta revisão, 

essas variáveis foram as mais frequentemente investigadas (Tabelas 3 e 4). 

Verificou-se que alunos das primeiras e últimas séries foram os que mais 

apresentaram sofrimento. Estudos realizados com universitários na Arábia 

Saudita54,55 mostraram maior chance (odds ratio) de sofrimento psíquico entre alunos 

do primeiro ano do curso de medicina, e um estudo realizado na Hungria40 

identificou que estar nos últimos anos foi um fator de risco para TMC, como também 

encontrado por Gorter et al..46 Diferentemente, pesquisa com alunos de enfermagem 

e formação de obstetrizes observou aumento progressivo da prevalência de TMC ao 

longo das séries54.  

Pode-se considerar que, no início dos cursos, os jovens deparam-se com 

mudanças tanto na vida pessoal/social (mudança de cidade, morarem sozinhos, 

longe da família) como universitária (novos métodos de estudo, extensa grade 

curricular). Nos últimos anos, especialmente os da saúde (medicina, odontologia, 

enfermagem), o contato com pacientes, proximidade com o sofrimento e a morte, 

preocupação com o aprendizado de procedimentos clínicos tendem a desencadear 

ou acentuar o estresse entre os estudantes4,15,59,61 Ao contrário, indivíduos que 

possuem apoio de familiares e amigos tendem a apresentar melhor percepção do 

desempenho acadêmico, independentemente da série, favorecendo menor 

sofrimento.56 

Identificou-se, também, que alunos mais engajados nas atividades do curso45 

e que se sentiam pouco pressionados43 tiveram melhores resultados em sua saúde 

mental. A percepção dos alunos sobre sua vivência na universidade pode influenciar 

a sensação de bem estar. Estudantes que haviam pensado em abandonar o 
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curso,7,41 percebiam-no como fonte de tensão/estresse,9,50 referiram desconforto51, 

em especial, durante as avaliações8, insatisfação com o curso51 e baixas 

expectativas com o futuro profissional9 apresentaram elevado sofrimento psíquico. 

Revisão sistemática67 também identificou que fatores acadêmicos foram os mais 

referidos como estressores entre alunos de odontologia, tanto na fase pré-clínica 

como na clínica do curso. 

 

Características psicológicas 

Revisão realizada por Dyrbye et al.61 mostrou que autoconhecimento e 

sensação de cumprimento dos deveres foram características indicativas de proteção 

à saúde mental dos estudantes, enquanto perfeccionismo e supressão da raiva 

associaram-se a maiores escores de sofrimento. Nesta revisão, características 

psicológicas foram as mais frequentemente identificadas como proteção para 

sofrimento psíquico, como senso de coerência (orientação que expressa sentimento 

de confiança penetrante, duradouro e dinâmico),39 autenticidade e empoderamento 

(capacidade de agir, força pessoal que emerge da relação com o outro),69 auto-

eficácia (julgamento, crença sobre as próprias capacidades para executar ações que 

atinjam certo grau de desempenho) e controle disposicional (senso de controle e 

avaliação cognitiva em uma dada situação),71 auto-estima elevada e afeto positivo 

(sentimento de engajamento prazeroso com o ambiente, entusiasmo, energia, alerta 

mental, interesse, alegria e determinação),72 maior vigor (energia durante o processo 

de aprendizado do indivíduo),45 elevada resiliência,72 extroversão (comportamento 

extrovertido, falante, cheio de energia, bem relacionado, com sentimento de bem 

estar)43 e escores elevados para o domínio mastery (estar sob controle dos eventos 

da vida), do Eisenck Personality Questionnaire. 59Ao contrário, alunos que 

apresentaram elevados escores para neuroticismo (sintomas como ansiedade, 

medo, mal-humor, preocupação, inveja, frustração, ciúme, solidão, e propensão para 

interpretar situações comuns como ameaçadoras e responderem pior a 

estressores),43 perfeccionismo e baixa auto-estima73 tiveram maior risco de 

apresentar sofrimento psíquico. Assim, salienta-se que esses resultados indicam 

que algumas características individuais podem exercer influência nas estratégias de 

coping, reduzindo a possibilidade de sofrimento nos indivíduos74.  

Algumas estratégias de coping também foram identificadas como risco para 

sofrimento psíquico em universitários, como: coping focalizado na emoção,41 
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fuga/esquiva,71,75 coping passivo,50 referir estratégias de coping 

negativas/destrutivas (comer muito ou gastar dinheiro),49 coping não adaptativo,73 e 

coping forbearance (não compartilhar problemas com pessoas próximas, contenção, 

omissão).76 Estratégias de coping ativas como as focalizadas no problema,41,47 

resolução de problemas75 (inserido nesta categoria), coping positivo49 (falar com 

amigos, buscar atividades de lazer), ou referir ter habilidades de enfrentamento62 

associaram-se a menor sofrimento.  

Estratégias de coping podem ser definidas em duas categorias funcionais, 

também complementares, como as focalizadas no problema (reagir 

construtivamente, modificar as condições externas buscando recursos para lidar 

com a situação adversa), que incluem distanciamento, auto-controle, busca por 

apoio social, fuga/esquiva, e reavaliação positiva74,77, e as focalizadas na emoção 

(estratégias mais passivas, tentativas de controlar a situação emocional de estresse 

na busca por alívio de tensão), como negação e evitação.74,77 Estratégias de coping, 

que segundo seus autores74 incluem respostas mais adaptativas, podem acarretar 

em resultados benéficos aos sujeitos.74  

Recente revisão indicou que resiliência também é uma característica que 

pode ser considerada como protetora à saúde dos indivíduos78, e tem sido incluída 

em estudos com diferentes populações e em contextos com elevada carga de 

estresse.78 Investigando resiliência em estudos empíricos, identificou que apenas 

cinco tiveram como foco universitários.78 No presente estudo, apenas um investigou 

a associação de resiliência e TMC entre estudantes,51 mostrando que resiliência 

influenciou positivamente a satisfação com a vida, relação mediada pela percepção 

de autoestima. Em outro estudo, constatou-se que diferentes estratégias de coping 

foram preditivas para a variação da resiliência, e coping focalizado no problema 

associou-se positivamente à resiliência.79 Os dados mencionados sugerem que 

características psicológicas podem influenciar positivamente os padrões de 

resiliência dos indivíduos, favorecendo ou impedindo a ocorrência de sofrimento 

psíquico. 

 

Variáveis sociais/violência 

Apesar do crescente número de estudos que avaliam saúde mental e 

discriminação, esta revisão identificou quatro publicações sobre o tema, tendo como 

foco universitários. Nessas pesquisas, com amplo tamanho amostral, identificou-se 
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como fatores de risco para sofrimento psíquico: ter sofrido discriminação (racial, 

idade, classe),80 ter percebido como tenso o clima da universidade (discriminação de 

gênero, raça, orientação sexual),62 ter preocupação com a segurança pessoal, e ter 

sofrido agressão.60  

Saías et al.60 identificaram associação entre ter sofrido violência nos últimos 

anos e sofrimento psíquico entre estudantes; não tendo o mesmo sido observado na 

com a variável “ter sofrido violência sexual no último ano”. Isto pode ter ocorrido 

devido o número restrito de variáveis investigadas sobre violência sexual no estudo 

mencionado60. Destaca-se que os autores avaliaram sofrimento psíquico através de 

cinco questões sobre saúde mental, provenientes do Self Outcomes Study-SF-36, 

que avalia domínios da qualidade de vida dos indivíduos.60Outro estudo80, para 

investigação da associação entre experiências de discriminação e TMC, os autores 

utilizaram um questionário desenvolvido, testado e adaptado para a população 

brasileira. Resultados apontaram que 23% dos alunos referiram ter sofrido algum 

tipo de discriminação, tendo sido mais frequente entre as mulheres, “quotistas”, com 

baixa renda e entre negros/pardos. Todos os tipos de discriminação associaram-se 

significativamente à TMC; além disso, os estudantes que referiram discriminação 

foram 14 vezes mais propensos a apresentar sofrimento psicológico80. 

Discriminação racial/cor da pele e de classe social entre universitários reflete a 

realidade do contexto sociocultural brasileiro, em que aspectos relativos às 

desigualdades sociais e iniquidades em saúde encontram-se atrelados à essa 

questão59. Byrd et al.62 também identificaram que percepção de discriminação 

(racial, sexo e orientação sexual) e insatisfação com a instituição estiveram 

associadas à sofrimento psíquico.  

Embora não identificado nesta revisão, o trote, prática comum nas 

universidades brasileiras, principalmente em escolas médicas,81 é uma violência 

escolar que requer atenção por envolver agressões, humilhações e o uso 

problemático de substâncias, como o álcool.82A literatura aponta que situações de 

violência, viver sob a preocupação com a segurança pessoal, são preditores 

importantes para sofrimento e piores índices de saúde entre os indivíduos.83,84 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta revisão integrativa possibilitou traçar um panorama sobre o estado da 

investigação de sofrimento psíquico/transtornos mentais comuns (TMC) entre 

estudantes universitários, focalizando-se especialmente os fatores de risco e 

proteção a eles associados nos últimos dez anos. Os diferentes instrumentos 

de screening, com boas qualidades psicométricas38, que têm sido utilizados nos 

estudos sobre o tema possibilitam análise comparativa de resultados entre 

estudantes de diferentes países e regiões. Constatou-se que pesquisas com este 

objetivo têm sido realizadas em diversos países, com maior frequência em países 

desenvolvidos, analisaram predominantemente universitários de cursos da área da 

saúde. Os resultados, em geral, demonstraram, ainda que com certa faixa de 

variação, semelhanças em relação às prevalências de TMC, sendo essas mais 

elevadas que as identificadas na população geral, porém, no Brasil, inferiores às 

obtidas em estudo com usuários da Atenção Primária à Saúde. As diferenças 

culturais e econômicas identificadas entre as populações estudadas favoreceram a 

compreensão desses dados. 

A análise das características que mais associaram-se ao sofrimento psíquico 

entre universitários evidenciou que os aspectos da vida acadêmica predominaram 

como fatores de risco, como séries do curso e percepção negativa do ambiente 

acadêmico. Verificou-se, também, que alguns aspectos da saúde (hábitos 

prejudiciais à saúde e problemas de saúde) associaram-se à presença de TMC em 

universitários. Observou-se que indivíduos com boas relações interpessoais e com 

apoio de familiares, amigos e da comunidade apresentaram menor sofrimento 

psíquico. Ressalta-se, ainda, que quase todos os estudos identificados nesta revisão 

apresentaram delineamento transversal, investigando os desfechos em um único 

momento, o que torna mais difícil indicar a existência de relação causal entre as 

variáveis investigadas sem a inclusão do tempo. Nesse sentido, estudos 

prospectivos devem ser desenvolvidos acompanhando os estudantes ao longo das 

séries dos cursos. 

Pode-se concluir que as características da vida acadêmica e relacionais foram 

as características que mais frequentemente associaram-se à presença de sofrimento 

psíquico entre universitários. Estas são passíveis de modificação mostrando a 

importância do planejamento de intervenções que as transformem favorecendo o 
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bem estar dos alunos e vivências mais positivas no ambiente educacional. Violência 

escolar, trote, bullying, discriminação social entre universitários, estruturas 

pedagógicas e curriculares dos cursos são aspectos que devem ser mais 

profundamente pesquisados buscando-se compreender sua influência sobre os 

jovens e seus efeitos negativos na saúde dos indivíduos.  
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SUMMARY  

 

This study aims to estimate prevalence of Common Mental Disorders (CMD) 
and associated factors among dental students. This is a cross sectional study, in 
which 230 students answered a questionnaire and instruments to asses CMD (Self 
Reporting Questionnaire), alcohol hazardous consumption (Alcohol Use identification 
Test), social support (Social Support Scale), academic life perceptions (Dundy Ready 
Educational Environment Measure), coping (Ways of Coping Inventory) and 
resilience (Resilience Scale). Bivariate analysis was conduct using Chi-Square test, 
and Mann-Whitney Test. Logistic regression included EV with p<0.20 in the 
bivariated analysis, adjusted by sex and grade. The EV were analyzed in five 
successive blocks (backward-stepwise) until all variables presented statistical 
significance in the final model (p<0.05). The prevalence of CMD was 45.2% (95% CI: 
38.7-51.6), with no significant gender differences. Students with no extracurricular 
activities, who had negatively self-evaluated their health, as well as their school 
performance, were about four times more likely to present CMD, followed by 
receiving psychological or psychiatric treatment after university (AOR:2.65;IC:1.1-6.1) 
and those with high scores of confrontive coping (AOR:1.20;IC:1.0-1.4). Resilience 
was a protective factor for CMD among dental students (AOR: 0.93; IC:0.9-1.0). 
Academic and health aspects and confrontive coping strategy were risk factors to 
students’ mental health. Individuals with high levels of resilience showed lower 
prevalence of CMD. Further prospective studies may contribute to understand the 
role of resilience among this population. 
 
Key-words: Common Mental Disorders, dental students, risk factors, resilience 
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INTRODUCTION  

 

Global Health (GH) is an area of study in public health aimed at improving and 

achieving equity towards people’s health. Global Mental Health is an application of 

GH to the domains of mental health.1,2 In 2007, The Lancet published several articles 

based on empirical research showing the importance of mental disorders in different 

populations3-6. Between 1990 and 2010, the prevalence of mental and behavior 

disorders increased by 41%7 - representing 7.4% of all global health problems - and 

accounted for one fourth of years living with disabilities.2,8 

Mental disorders have been frequently observed among college students, 

especially those in medical areas.9-18 Common Mental Disorders (CMD) have been 

the main focus of research among Brazilian college students, with prevalence rates 

ranging from 20% to 48%, usually higher than those identified in the general 

population (22-25%).10,17,19-24 According to Goldberg and Huxley (1992),25 CMD are 

characterized by psychological distress that causes important and long lasting 

functional impairment; however, they are not always associated with a psychiatric 

diagnosis according to standard criteria, such as those described by the International 

Classification of Diseases of the World Health Organization (ICD-10).  

Several factors have been associated with CMD among university students, 

including demographic (e.g. gender, family arrangement, income, religion) and social 

characteristics (e.g. social support, difficulties making friends), and academic life 

aspects (school performance, thoughts of abandoning the course).10,11,15-17,24 In 

college, students face important life changes26,27 some of which are potentially 

stressful.14,28,29  

Some studies involving dental students identified symptoms of anxiety, 

depression, and stress.13,14,30,31 A multicenter study30 developed in seven European 

dental schools found that psychiatric disorders (36%), Burnout Syndrome (22%), and 

other stress-related symptoms (34%) were associated with negative educational 

environment. Identifying psychological problems and related factors can benefit 

college students in various ways.32 

Coping strategies and high resilience are protective factors for mental 

health.33-36 Coping is a cognitive and behavioral personal effort to manage internal 

and external demands perceived as taxing or exceeding individuals’ resources 

interfering with the adaptation process.37 Resilience refers to positive adaptation;34,38-
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40 experiencing trauma or stressful events might help people face future adversities 

and psychological distress.36,41 However, few studies investigated the association 

between mental disorders and these two psychological characteristics in university 

students, especially among dental students using standardized instruments. Previous 

studies with dental students investigated specific psychological symptoms (stress, 

anxiety and depression). To our knowledge, this is the first study that aims to 

investigate the prevalence of CMD among dental students and the association with 

demographic characteristics, health conditions, relational aspects, academic life 

perceptions and psychological characteristics (ways of coping and resilience) in order 

to identify potential risk and protective factors.  

We expected to identify (a) prevalence of CMD between 30 and 40%;10,17,21,24 

(b) higher prevalence of CMD among women;10,11,15-17,24 and (c) resilience as a 

protective factor.33,34,36 

 

METHOD 

 

This cross-sectional study included 230 dental students, who agreed to 

participate and were present at the institution on the day the research protocol was 

applied. Since each of the classes at Piracicaba Dental School (University of 

Campinas) comprises 80 students, the target population was 314 students and the 

response rate was 74.5%. 

 

Measurements  

The research protocol (available on request) included six standardized and 

validated instruments for use in Brazil and a standardized questionnaire to obtain 

data on sociodemographic characteristics, health conditions, relational aspects, and 

academic life perceptions of the students (232 questions). 

 

Outcome Variable 

 

Common Mental Disorders (CMD) 

CMD was assessed trough the Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), 

developed by Harding et al. (1980).42 CMD does not provide a psychiatric diagnosis, 

but enables the evaluation of general mental health conditions, such as anxiety, 
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insomnia, and other symptoms of mental distress, called common mental disorders.43 

There are 20 yes/no questions related to the month prior to the use of the instrument. 

In the study by Mari and Williams (1986),44 80% specificity and 83% sensitivity were 

obtained, with the cutoff point of 7/8. In this study, different cutoff points were used 

for men (5/6) and women (7/8), as suggested by Mari and Williams (1986), since a 

lower positive predictive value was found for men in comparison to women when the 

cutoff point 7/8 was used for both genders (66 and 83%, respectively).  

 

Exposure Variables 

 

Sociodemographic characteristics 

To identify sociodemographic characteristics (gender, age, grade, marital 

status, with whom lives, family visit, religious practice, scholarship, parent’s education 

level, family income, receive allowance), health conditions (self-evaluation of health, 

practice of physical activity, smoking habit, psychological/psyquiatric treatment before 

and after university), relational aspects (having difficulty to make friends, feeling of 

rejection, adaptation to city) and academic life perceptions (self-evaluation of 

academic performance, satisfaction with course, thoughts of abandoning the course, 

having extracurricular activities) of the students a standardized questionnaire (36 

questions) was applied and the answers were categorized to data analysis.  

 

Social Support 

The Social Support Scale (SSS) was used to assess social support. It was 

originally elaborated for the Medical Outcomes Study, and then translated and 

adapted to Portuguese.44 The SSS was chosen because it showed adequate 

psychometric properties in a previous study.45 The scale has 19 items involving five 

functional dimensions of social support: material (provision of practical resources and 

material help); affective (physical expressions of love and affection); emotional 

(positive affection expressions, comprehension and feelings of confidence); positive 

social interaction (availability of people to have fun or relax), and information 

(availability of people to obtain advice or guidance).45 Since the SSS does not have a 

previously established cutoff point, two categories were created ("sufficient" and 

"insufficient") to define the scores in each of the scale domains. Therefore, median 

and interquartile intervals were used. Scores up to the first quartile were classified as 
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"insufficient" support, and scores above the first quartile were classified as "sufficient" 

support. The continuous scores in the multivariate analysis were also used.  

 

Educational Environment’ Perception 

The Dundee Ready Education Environment Measure Inventory (DREEM), 

developed by Roff et al. (1997),46 is a 50-item self-report questionnaire designed to 

assess students’ perspectives of the educational environment within health courses 

in general and and medical schools. The DREEM is a validated and reliable 

inventory46,47 and has been used in many studies on health care education 

throughout the world48. High internal consistency has been reported independently by 

Cronbach alpha levels of 0.92 and 0.93, respectively. Items in the form of statements 

relating to the respondent’s course environment (e.g., “I am encouraged to 

participate in class”) are rated in a 5-point Likert scale, where 4 = strongly agree and 

0 = strongly disagree. Nine items are worded negatively (e.g., “Cheating is a problem 

in this school”) and are reversed scored by the researcher before tallying. Item 

scores count towards an overall environment score as well as one of five subscales 

or domains (abbreviations and maximum subscale scores are in parenthesis): 

Students’ Perceptions of Learning (SPL, 48), Students’ Perceptions of Teaching 

(SPT, 44), Students’ Academic Self-perception (SAP, 32), Students’ Perception of 

Atmosphere (SPA, 48), and Students’ Social Self-perception (SSP, 28). The overall 

DREEM score is out of 200. The Inventory was translated into Portuguese and used 

with medical students. In this study, the median was used as a cut-off for categorize 

the scores as “negative” or “positive” aspects in bivariate analysis and the continuous 

scores in the multivariate analysis.  

 

Alcohol use 

The Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) was developed by 

Barbor et al. (1992),49 and validated for the Brazilian population by Lima (2005).50 

This instrument aims to obtain reliable information about alcohol abuse in the past 12 

months, especially in relation to quantity and frequency of alcohol consumption. 

There are 10 questions, with scores ranging from 0 to 40. Mendonza-Sassi et al. 

(2003)51 showed that the cutoff-point can vary according to the context and the aim of 

the study. In the present study, we adopted ≥8 points for “case” of alcohol abuse.  
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Resilience 

The Resilience Scale (RS), developed by Wagnild and Young (1993)52 and 

adapted to the Brazilian population (Pesce et al., 2005), aims to assess the level of 

positive psychosocial adaptation of subjects through 25 questions, with answers 

varying from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). The scores range from 25 to 

175, with high values indicating higher levels of resilience.53 Wagnild and Young 

(1993)52 reported a reliability co-efficient of 0.91 for the scale. In this study, the 

continuous scores were used for the bivariate and multivariate analyses.  

 

Ways of Coping 

The Ways of Coping Inventory (WCI) was developed by Lazarus and Folkman 

(1984)55 to assess how individuals deal with internal and external demands when 

facing a stressful event. The Brazilian version, adapted and validated by Savoia, 

Santana and Mejias (2008),56 assesses 66 coping strategies for a specific situation. 

In this study, the situation chosen was “CMD”. In this scenery, the student had to 

choose one out of the following answers to rate each specific coping strategy: 0 - I do 

not know this strategy; 1 - I used this strategy a few times; 2 - I often used this 

strategy; and 3 - I used this strategy very often. The following coping strategies were 

grouped into the following dimensions: confrontation (Factor 1); avoidance (Factor 2); 

self-control (Factor 3); social support (Factor 4); accepting responsibility (Factor 5); 

escape and avoidance (Factor 6); problem solving (Factor 7); and positive 

reappraisal (Factor 8). In the present study, the continuous scores were used for both 

bivariate and multivariate analysis. 

 

Data Collection  

The application was previously scheduled with the professors and conducted 

during regular classes in September 2014. All students enrolled in the dental course 

were invited to participate. The informed consent was explained and distributed with 

the research protocol to the students in the class. The signed consent and protocol 

were then inserted in separate boxes to ensure anonymity towards data. The 

Botucatu Medical School Research Ethics Committee approved the project in April 

2014 (protocol: 29203514.2.0000.5411). 
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Data Analysis 

The data were analyzed using the Stata 12.0 software (STATA CORP, 2012). 

Initially, descriptive analyses were conducted. The prevalence of CMD was analyzed 

as a categorical variable (“case” and “no case”). The chi-squared test was used in 

the bivariate analyses of the categorical variables, and the Mann-Whitney test for 

quantitative variables. The odds ratios and confidence intervals were also calculated.  

Next, a logistic regression for successive models57 was done including the 

variables with a p value <0.2057 that did not show multicollinearity, according to the 

Variance Inflation Factor (VIF value <10). The explanatory variables (EV) 

weredistributed in five Blocks, considering the conceptual framework for CMD (Fig 1):  

 

 

Figure 1. Conceptual framework for Common Mental Disorders 

 

Block 1: socio-demographic variables (gender, age, marital status, family 

arrangement, religion, parents’ educational level, family income, scholarship, 

allowance, working experience in the past six months). 

Block 2: health conditions (physical activity, self-evaluation to health, smoking 

habit, alcohol abuse - AUDIT, history of psychological/psychiatric therapy before and 

after enrolling in the university, and use of psychotropic drugs). 

Block 3: relational aspects (difficulties in make friends, feeling rejected by 

friends, adaptation to city, frequency of family visits, and social support - SSS). 

Block 4: academic life (dentistry as first choice, thoughts about quitting the 

course, self-evaluation of school performance, satisfaction with the course and the 

professional choice, being under final exam rewrite or retake/repeat, extracurricular 

activities, history of college hazing, and academic life perceptions – DREEM).  
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Block 5: ways of coping (WCI) and resilience (RS).  

According to the diagram above, we considered that the five blocks of EV 

would interferer on the outcome (CMD), and that sociodemographic characteristics 

(Block 1) could influence the other variables in sequence (health conditions, 

relational aspects, academic life’ perception, coping and resilience). We also 

considered that characteristic of health conditions (Block 2), relational aspects (Block 

3) and academic life (Block 4), would influence coping and resilience (Block 5). 

According to the literature, the last block (Block 5 - coping and resilience) included in 

multivariate analysis was composed by individual’s characteristics considered as a 

protective factor for illness development. We considered that those variables could 

change the results of all antecedent variables. 

The models were adjusted by gender and grade (serie) of the course. Given 

the exploratory nature of the study, in all regression models, the explanatory 

variables that showed p value >0.05 were excluded block-by-block (backward-

stepwise type), until all variables maintained statistical significance (p<0.05). After all, 

the VIF was calculated for the final model to identify possible multicollinearity. 

 

RESULTS 

 

Participants were 173 (75.2%) females and 57 (24.8%) males. The mean age 

was 21 years (standard deviation ±1.99), ranging from 18 to 34 years. Regarding 

marital status, 98.7% were single, 59.6% lived with friends, 24.8% with parents, and 

15.6% alone. Most students reported having high family income (≥six minimum wage 

– MW; 65.9%), monthly expenses up to two MW (87.6%), did not receive allowance 

or it was insufficient (61.6%), did not work in the last six months (91.3%), and had no 

scholarship (58.7%). Most participants (70.9%) reported visiting their family every 

week or every two weeks, having parents (66.1% of the fathers and 63.6% of the 

mothers) with high educational level, and having (84.4%) some a religious practice 

(data not shown in Table).  

The prevalence of CMD was 45.2% (95% CI: 38.7-51.6%), with no significant 

gender differences (data not shown in Table). Table 1 shows the associations 

between CMD and explanatory variables with p values lower than 0.20, which were 

selected for regression analysis. 
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Table 1. Prevalence of Common Mental Disorder (CMD) according to sociodemographic 
characteristics, health, relational and academic aspects (n=230) 

VARIABLES 

    Total CMD 

ORCr CI (95%) P>ǀtǀ 
  N % 

n 
(104) 

% 
(45.2) 

SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
       

 
Religion Yes 194 84.4 84 43.3 1 - 0.17 

  
No 36 15.6 20 55.6 1,6 0.80-3.36   

 Family income 6 or more MW 143 65.9 60 42.0 1 - 0.19 

  
1 - 5 MW 74 34.1 38 51.4 1,5 0.83-2.57 

 

 Allowance Yes 88 38.4 33 37.5 1 - 0.06 

  
No/Insuficient 141 61.6 71 50.3 1,7 0.98-2.93 

 
CHARACTERISTICS OF HEALTH 

       

 
Practice of physical 
activities 

Yes 143 62.7 55 38.5 1 - 0.01 

  
No 85 37.3 47 55.3 2 1.14-3.44 

 

 Self-evaluation of health Good 157 68.9 52 33.1 1 - 0.00 

  
Bad 71 31.1 50 70.4 4,8 2.50-9.21 

 

 

Psychological/Psychiatric 
treatment before University 

No 135 58.7 49 36.3 1 - 0.00 

  
Yes 95 41.3 55 57.9 2,4 1.39-4.19 

 

 

Psychological/Psychiatric 
treatment after University 

No 106 46.1 30 28.3 1 - 0.00 

  
Yes 124 53.9 74 59.7 3,8 2.10-6.73 

 

 Use of psychotropic drugs No 212 92.2 90 42.5 1 - 0.00 

  
Yes 18 7.8 14 77.8 4,7 1.47-15.26 

 
RELATIONAL ASPECTS 

        

 
Difficulty making friends No 194 84.4 75 38.7 1 - 0.00 

  
Yes 36 15.6 29 80.6 6,6 2.62-16.50 

 

 Feelings of rejection No 189 82.2 74 39.2 1 - 0.00 

  
Yes 41 17.8 30 73.2 4,2 1.95-9.23 

 

 Adapted to the city Yes 78 34.2 26 33.3 1 - 0.01 

  
No 150 65.8 76 50.7 2,1 1.15-3.66 

 
ACADEMIC LIFE  

        

 
Thoughts of abandoning 
the course 

No, never 142 61.7 50 35.2 1 - 0.00 

  
Yes, 88 38.3 54 61.4 2,9 1.65-5.17 

 

 

Self-evaluation of school 
performance 

Good 177 77.0 66 37.3 1 - 0.00 

  
Bad 53 23.0 38 71.7 4,3 2.11-8.60 

 

 

Satisfaction with the 
course 

Satisfied 182 79.1 70 38.5 1 - 0.00 

  
Not satisfied 48 20.9 34 70.8 3,9 1.90-7.96 

 

 Extracurricular activity  Yes 74 37.2 19 25.7 1 - 0.00 

  
No 125 62.8 69 55.2 3,6 1.84-6.89 

 

 Hazing parctices No 218 94.8 95 43.6 1 - 0.03 

    Yes 12 5.2 9 75.0 3.9 1.0-14.98   

Chi-Square Test, p<0,20; MW- Minimun Wage; ORCr-Crude Odds Ratio; CI-Confidence Interval 

 

Regarding sociodemographic characteristics, no associations showed 

statistical significance (p<0.05) in the bivariate analysis, and the only variables 
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selected to multivariate analysis, according to the statistical criteria (p<0.20), were 

Religion, Family income, and Allowance. In relation to health conditions, the 

prevalence of CMD was significantly higher for the students who reported no physical 

activities, self-evaluated their health as “bad”, reported psychological/psychiatric 

treatment before and after entering university, and use of psychotropic drugs. The 

prevalence of CMD was also higher among participants that reported having 

difficulties in making friends, felling rejected by friends, and being less or not adapted 

to the city. CMD was also more frequent among those who had thoughts of 

abandoning the course, self-evaluated school performance as “bad”, were not 

satisfied with the course, did not participate in extracurricular activities, and applied 

hazing (Table 1).  

As shown in Table 2, the prevalence of CMD was higher among those who 

reported “insufficient” social support for all domains of SSS (p<0.01) and among 

students who evaluated the Global Educational Environment as having more 

“negative” than “positive” aspects (DREEM; p<0.01). Students with CMD also 

reported more “negative” than “positive” aspects about learning, teachers, 

atmosphere and social life’ perceptions in university. Only academic perception 

showed no association with CMD (Table 2). Global social support (SSS) and Global 

Educational Environment’ perception (DREEM) were selected for regression analysis 

(p<0.20). 
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Table 2. Prevalence of Common Mental Disorders (CMD) according to social support 
perception (Social Support Scale) and academic life perceptions (DREEM) of the students 
(n=230) 

VARIABLES 

  CMD 

ORCr 95% CI P>ǀtǀ 
  

n 
(104) 

% 
(45.2%) 

SOCIAL SUPPORT SCALE             

 
Material Support Sufficient 68 37.2 1 - 0.00  

Median:15; 4-20 Insufficient 36 76.6 5.5 2.53-12.09 
 

 Affective Support  Sufficient 73 41.5 1 - 0.04  

Median: 13; 3-15 Insufficient 31 57.4 1.9 1.02-3.55 
 

 Emotional Support  Sufficient 73 41.0 1 - 0.02  

Median: 18; 4-20 Insufficient 31 59.6 2.1 1.12-4.02 
 

 Informative Support  Sufficient 70 39.5 1 - 0.00  

Median: 17; 4-20 Insufficient 34 64.2 2.7 1.42-5.25 
 

 Social Interaction Support  Sufficient 74 40.4 1 - 0.00  

Median: 15; 3-18 Insufficient 30 63.8 2.6 1.31-5.12 
 

 Global Social Support  Sufficient 67 38.7 1 - 0.00  

Median: 77; 19-90 Insufficient 37 64.9 2.9 1.53-5.56 
 

DUNDEE READY EDUCATIONAL ENVIRONMENT MEASURE 
  

 
EE Global Perception  Positive 76 39.6 1 - 0.00  

Median: 123; 39-195 Negative 28 73.7 4.3 1.91-9.57 
 

 Learning Perception  Positive 69 39.0 1 - 0.00  

Median: 30; 6-45 Negative 35 66.0 2.5 1.34-4.68 
 

 Teachers Perception  Positive 68 39.5 1 - 0.00  

Median: 27; 4-44 Negative 36 62.1 2.5 1.57-5.90 
 

 Academic Perception  Positive 86 43.2 1 - 0.12  

Median 21; 4-44 Negative 18 58.1 1.8 0.84-3.94 
 

 Atmosphere Perception  Positive 59 35.3 1 - 0.00  

Median 29; 6-47 Negative 45 71.4 4.6 2.34-8.93 
 

 Social Life Perception Positive 56 33.5 1 - 0.00 

  Median 17; 5-27 Negative 48 76.2 6.3 3.09-13.02   

Chi-square Test, p<0.20; EE-Educational Environment; OR-Crude Odds Ratio; CI-Confidence 
Interval 

 

In relation to the association between CMD and psychological characteristics 

of students, the median of RS scores was lower among students with CMD (no case: 

131 v case: 115; p<0.01) compared to those without. Only resilience and 

confrontational coping variables were included in the LR (p<0.20) (Table 3). 
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Table 3. Median and range scores of Resilience Scale (RS) and Ways of Coping Inventory 
(WCI) for CMD (SRQ-20)  

 
VARIABLES 

Median  
P>ǀtǀ Case (Min-Max) No Case (Min-Max) 

RESILIENCE 115 (70-161) 131 (94-166) 0.00 

COPING    

Confrontive Coping 6 (0-15) 5 (0-16) 0.05 

Avoidance 8.5 (1-18) 8 (0-16) 0.20 

Self-controlling 8 (2-15) 7 (1-15) 0.46 

Seeking Social Support 10 (2-18) 9 (2-17) 0.29 

Accepting responsibility 12 (13-21) 12 (3-20) 0.64 

Scape/Avoidance 4 (0-6) 4 (0-6) 0.83 

Planful Problem Solving 7 (1-12) 7 (1-12) 0.49 

Positive Reappraisal 14 (4-27) 13 (1-24) 0.78 

Mann-Whitney Test, p<0,20; Min-Minimum score; Max-Maximum score 

 

After bivariate analysis, the blocks of selected variables were included in the 

logistic regression (LR) models, which also adjusted by gender and year of study, 

considering 5% of significance (Table 4). As shown in Table 4, no variables remained 

associated with CMD in Model 1, (sociodemographics characteristics) and Model 3 

(relational aspects). In Model 2 (health conditions) self-evaluation of health and 

psychological/psychiatric treatment before university remained associated with CMD. 

Self-evaluation of school performance, extracurricular activities and Global 

Educational Environment’ perception (DREEM) were associated with CMD in Model 

4 (academic life perceptions). Resilience, confrontive coping, self-evaluation of 

health, psychological/psychiatric treatment before university, self-evaluation of school 

performance and extracurricular activities remained associated with CMD (p<0.05) in 

Model 5 (coping strategies and resilience). These variables accounted for 37.4% of 

CMD occurrence (Adjusted R2 = 0.3749; p<0.01).  

Regarding the Final Model (Table 4), no multicollinearity was observed (VIF: 

3.30). Extracurricular activities (No) (OR: 4.5; 95%CI:1.9-10.7), self-evaluation of 

health (Bad) (OR: 4.24; 95% CI:1.9-9.8), self-evaluation of school performance (Bad) 

(OR: 3.8; 95%CI:1.3-10.5), psychological/psychiatric treatment before entering 

university (Yes) (OR: 2.6; 95% CI:1.1-6.1) and confrontive coping (High-WCI) (OR: 

1.2; 95% CI :1.0-1.4) were risk factors for CMD, whereas resilience (High) was a 

protective factor (OR: 0.9; 95% CI :0.90-0.96).  
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OR CI (95%) P>ǀtǀ OR CI (95%) P>ǀtǀ OR CI (95%) P>ǀtǀ OR CI (95%) P>ǀtǀ OR CI (95%) P>ǀtǀ OR CI (95%) P>ǀtǀ

Gender (Female) 1.25 0.65-2.39 0.49 0.82 0.40-1.67 0.59 0.81 0.38-1.72 0.59 1.39 0.56-3.42 0.46 0.87 0.35-2.17 0.78 0.83 0.33-2.04 0.68

2 º year 1.55 0.71-3.39 0.26 0.78 0.32-1.89 0.59 0.85 0.34-2.14 0.74 0.53 0.17-1.61 0.26 0.6 0.19-1.89 0.38 0.61 0.19-1.88 0.39

3º year 1.18 0.71-3.39 0.64 0.6 0.26-1.38 0.23 0.7 0.30-1.62 0.41 0.42 0.15-1.13 0.08 0.57 0.19-1.67 0.31 0.67 0.23-1.91 0.45

4º year 2.33 0.99-5.46 0.05 1.04 0.39-2.78 0.92 11.14 0.41-3.19 0.78 0.34 0.09-1.26 0.1 0.81 0.20-3.31 0.77 1.35 0.40-4.59 0.62

Family Income ( Low) 1.3 0.69-2.42 0.4

Allowance (No) 1.38 0.76-2.50 0.28

Religion (No) 1.61 0.75-3.45 0.21

Self-evaluation of health (Bad) 3.75 1.92-7.32 <0.01 4.08 2.07-8.03 <0.01 4.3 1.95-9.44 <0.01 4.13 1.80-9.47 <0.01 4.24 1.87-9.76 <0.01

Physical Activities (No) 1.64 0.85-3.15 0.13

Treatment before entering University (Yes) 1.37 0.71-2.65 0.34

Treatment after entering University (Yes) 3.41 0.72-6.86 <0.01 3.26 1.63-6.54 <0.01 2.89 1.27-6.59 <0.05 2.5 1.07-5.84 <0.05 2.65 1.14-6.13 <0.05

Psychotropic Drugs (Yes) 2.64 0.72-9.72 0.14

Difficulty to make friends (Yes) 2.22 0.72-6.86 0.16

Feeling Rejected (Yes) 2.55 0.95-6.81 0.06

Adapted to the city (No) 1.38 0.69-2.76 0.35

Global Social Support Scale (High) 0.98 0.96-1.01 0.27

Academic Life Perception

Satisfied with course (No) 1.21 0.46-3.13 0.69

Thoughts about abandoning the couse (Yes) 1.28 0.56-2.92 0.54

Self-evaluation of school performance (Bad) 3.8 1.48-9.72 <0.01 3.66 1.30-10.29 <0.05 3.78 1.35-10.55 <0.05

Applied hazing (Yes) 4.11 0.69-24.33 0.11

Having Extracurricular Activities (No) 3.11 1.41-6.85 <0.01 4.34 1.83-10.27 <0.01 4.54 1.92-10.72 <0.01

Global Environment Perceptions (DREEM) (High) 0.96 0.94-0.98 <0.01 0.98 0.95-1.00 0.13

Resilience (High) 0.94 0.91-0.97 <0.01 0.93 0.90-0.96 <0.01

Confrontive Coping (High) 1.19 1.05-1.66 <0.01 1.2 1.05-1.36 <0.01

Soociodemographics characteristics

VIF:3,30; CI-Confiance Interval; OR-Adjusted Odds Ratio; DREEM-Dundy Ready Educational Environment Measure

Psychological characteristics

Health Aspects

Relational Aspects

Table 4. Logistic Regression Models: association between CMD prevalences and sociodemographuc characteristics, health, relacional, academic life and psychological aspects of students

Explanatory Variables
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5  Final model
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DISCUSSION 

 

This cross-setional study is the first to investigate the prevalence of common 

mental disorders (CMD) in dental students considering sociodemographic, health, 

and relational psychological aspects combined.  

The SRQ-20 identified that 45.2% of students reported significant 

psychological distress. This prevalence of CMD was higher than among general 

Brazilian population 59-61 and lower than that identified in primary-care settings. 62 The 

prevalence identified in this study was similar to those reported in previous national 

10,17,23,63 and international studies aimed at undergraduate students. 64-66 Only one 

study, including 1,198 university students in Ethiopia, reported a slightly greater 

prevalence (49.1%), 67 which can be explained by cultural and socioeconomic 

differences. The high prevalence of CMD identified among students was an important 

finding considering that psychological distress is one of the leading causes of 

disabilities 68 and that mental and behavioral disorders represent 7.4% of all health 

problems. 2,8  

The prevalence of psychological distress is higher among women; 14,24,63,64,69,70 

however, our multivariate analysis showed no significant variation of CMD between 

genders, even with women outnumbering men (75.2%). 31,63,71,72 Among all variables 

included in the logistic regression (LR) analysis, five characteristics were risk factors 

for CMD.  

Students with negative self-evaluation of their health showed a higher 

prevalence of CMD (SRQ-20). In LR, those who had negative health self-perception 

were four times at risk for CMD. Most students with CMD reported undergoing 

psychological and/or psychiatric treatment before and during college, a condition 

similar to that reported by Fiorotti et al. 23 Our multivariate analysis showed that those 

students who underwent psychological or/and psychiatric treatment during college 

were almost three times at risk for CMD. This might be due to some limitations of the 

study design, involving a short assessment period (30 days) and its one-way 

application. Negative academic experiences might lead to psychological distress, 

9,12,16 a condition that might explain why students seek professional help.  

University students are expected to go through changing experiences, such as 

living alone and far from home, making friends and adapting to new study 

approaches. We detected high prevalence of CMD in the students who reported 
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difficulties adapting to the city, having relationship problems with school friends, little 

social support, negative perception of educational settings, thoughts of quitting the 

course, and having no extracurricular activities. Such finding is in accord with those 

reported in previous studies on psychological distress in university students. 

10,17,23,64,71,73 Students with low social support from parents, friends and community 

are more likely to have psychological distress and more difficulties in coping with life 

adversities and stress. 10,17,23,64,73  

A systematic review14 identified academic aspects as the most prevalent 

stressors among pre-clinical and clinical students, influencing their self-evaluation. 

Negative self-evaluation of school performance was one of the academic 

characteristics identified as a risk factor for CMD. Stress factors for dental students 

include concerns about classes, professors, teaching methods, among others, 9,16 all 

of which might interfere with their school performance and well-being. Psychological 

distress was found to be higher in students during theoretical and preclinical classes 

and clinical activities. 14 In this study, although no significant variation was detected 

for CMD along the period of study, all multivariate analysis models were adjusted by 

year of study considering the importance of this variable in the literature. Our 

multivariate analysis showed that students who reported little satisfaction with 

extracurricular activities were four times at risk for CMD. Doing extracurricular 

activities might envolve satisfactory and pleasure situations and reduce anxiety and 

stress 74  

The present study was also aimed at investigating how students tend to cope 

with academic situations, how resilient they are, and whether such characteristics 

mught be associated with psychological distress. Coping strategies are known to 

mediate emotional responses and changes during stressful situations76 and 

resilience is defined by positive adaptive responses of individuals facing adversities. 

77 According to the literature, some coping strategies, especially resilience, are 

considered to prevent illnesses. 34 

In our multivariate analysis, students who scored for confrontive coping 

showed 1.2 times more likely to have CMD. Confrontive coping is considered a 

problem-focused coping strategy 55 and usually includes efforts to manage or change 

a stressful situation. It can also involve a set of aggressive behaviors; for example: “I 

tried to get the person responsible to change his or her mind; I expressed anger to 

the person who caused the problem; and I did something that I didin’t think it would 
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work.” 55 This strategy can be due to conflict situations and favor psychological 

distress in students. The Motivational Theory of Coping emerged as a motivational 

and developmental perspective of coping analysis. This theory focuses on self-

regulation, considered as the ability to control oneself behavior. 78 Accordingly, 

confrontive coping is included in a group of opposition behaviors, when individuals 

view a situation as a threat to their autonomy or their ability to make choices; such 

conditions might have detrimental health effects. 78,79 

Resilience was the only variable identified as a protective factor for CMD. 

33,34,36 As expected, students with high scores of resilience showed lower prevalence 

of CMD, a finding that might be explained by the protective effect of this 

characteristic on an individual’s health. 34 Individuals’ ability to adapt to adversities 

can favor their well-being. 36 

The results showed the instrument SRQ-20 was effective in assessing 

psychological distress among university students. 58 According to standard criteria, 

CMD might impair individuals’ life. 25 Identifying risk and protective factors associated 

with CMD can help reduce distress and encourage positive interactions among 

university students. Our study shows methodological limitations towards identifying 

the effects of exposure variables on psychological distress along the years of study. 

Further longitudinal studies including epidemiologic data analysis and other 

academic fields are needed to confirm our findings. 
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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: O consumo de risco de álcool é um grave e frequente problema 
entre universitários, em especial, da área da saúde. OBJETIVO: Identificar a 
prevalência e fatores associados ao uso de risco do álcool entre estudantes de 
odontologia de universidade pública do sudeste brasileiro. MÉTODO: Estudo 
transversal, descritivo e analítico, com amostra de 230 estudantes de todas as séries 
do curso de Odontologia. Utilizou-se um formulário para investigar características 
sociodemográficas, de saúde, relacionais e da vida acadêmica, o Alcohol Use 
Disorder Identification Test para investigação do desfecho (uso de risco do álcool) e 
mais os instrumentos: Escala de Apoio Social, Dundee Ready Educational 
Environment Measure, Self Reporting Questionnarie, Inventário de Estratégias de 
Enfrentamento e Escala de Resiliência. As variáveis de exposição (VE) foram 
agrupadas em cinco blocos: sociodemográficas, saúde, relacionais, vida acadêmica 
e psicológicas. Associações entre o desfecho e as VE foram analisadas pelos testes 
χ2 e Mann-Whitney e, posteriormente, por Regressão Logística (RL) com modelos 
sucessivos. RESULTADOS: Participaram 74,5% dos estudantes matriculados, com 
média de idade de 20,6 anos (DP±1,99), com maioria de mulheres (75,2%). A 
prevalência de uso de risco do álcool foi de 29,6% (95%IC: 23,7%-35,9%), 
significativamente maior entre os homens (<0,01). Após a RL, permaneceram 
associados ao consumo problemático de álcool como fatores de risco: cursar a 
terceira série (OR:3,72; IC:1,55-8,90), sexo masculino (OR:3,19; IC:1,57-6,49), renda 
mais alta (OR:2,87; IC:1,31; IC:6,28) e ter recebido trote (OR:3,29; IC:1,54-7,03). 
CONCLUSÃO: A prevalência de uso de risco do álcool entre os estudantes foi 
elevada comparativamente à população geral brasileira e os achados sugerem 
necessidade de intervenções preventivas visando à redução do consumo abusivo de 
álcool entre os estudantes universitários. 
 
Palavras-chave: álcool, estudantes de odontologia, fatores de risco, uso de risco, 
uso abusivo 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Hazardous alcohol consumption is a serious and frequent problem 
among university students, especially in the health area. AIM: To identify the 
prevalence and risk factors for hazardous alcohol consumption among dental 
students of a public university in southeastern Brazil. METHOD: A cross-sectional, 
descriptive and analytical study with 230 students from the first to the fourth year of a 
Dental School. The main outcome of this study was assessed by the Alcohol Use 
Disorder Identification Test. Sociodemographic characteristics, health, relational, 
academic and psychological aspects were of the students were the explanatories 
variables (EV) investigated using a questionnaire and instruments: Social Support 
Scale, Dundee Ready Educational Environment Measure, Self-Reporting 
Questionnaire, Coping Strategies Inventory, and Resilience Scale. Associations 
between the outcome and EV were analyzed by the χ2 and Mann-Whitney test and 
by the Logistic Regression (LR) with hierarchical models. RESULTS: 74.5% students 
participated in this study, with average age of 20.6 years (± 1.99), most of them 
women (75.2%). The prevalence of hazardous alcohol consumption was 29.6% 
(95%CI:23.7-35.9), which was significantly higher among men (<0.01). After LR, 
remained associated in the final model: attending the third grade of the course 
(OR:3.72;CI:1.55-8.90), male (OR:3.19;CI:1.57-6.49), higher income (OR:2.87;CI: 
1.31;CI:6.28) and had received hazing (OR:3.29;CI:1.54-7.03). CONCLUSION: The 
prevalence of hazardous alcohol consumption among students was high and the 
following variables were risk factors: series (3th), male, high income and had received 
abusive hazing. The findings suggest the need for preventive interventions in order to 
reduce hazardous alcohol consumption among students. 
 
Key words: alcohol, dental students, risk factors, alcohol abuse, hazardous alcohol 
consumption 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde - OMS (OMS, 2011)1 aponta o álcool como 

a substância psicoativa mais consumida no mundo, em especial, entre jovens de 18 

a 25 anos de idade (Substance Abuse and Mental Health Service Administration, 

2011). Uso problemático ou uso de risco de álcool são termos utilizados na literatura 

para descreverem um padrão de consumo, tanto em relação à frequência como à 

intensidade que, se persistente, pode gerar danos físicos ou mentais. 2,3,4 

Os transtornos associados ao uso de substâncias foram responsáveis por 

14,7% dos anos de vida perdidos por alguma incapacidade, segundo cálculo do 

Disability-Adjusted-Life-Years (DALYs) que integra dados de morte prematura (Years 

Life Lost) e o dano causado pela doença, sequela ou deficiência (Years Lost due to 

Disability).5 Do total de transtornos mentais, neurológicos e relacionados ao uso de 

substâncias, 5,1% dos DALYs, em 2012, foram atribuídos ao uso de álcool (OMS, 

2014).6 No Brasil, este tipo de consumo foi responsável pelo aumento em mais de 

40% dos anos perdidos por morte prematura entre 1990 e 2010.7 

O álcool é a substância psicoativa, entre as lícitas e ilícitas, mais consumida 

entre estudantes universitários,8-11 sendo objeto de pesquisas em vários países.3,12-18 

No Brasil, dados do I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e 

Outras Drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras apontaram que 86,2% 

fizeram uso de álcool em algum momento da vida e 72% o fizeram nos últimos 12 

meses.19  

Na universidade, jovens vivenciam um período de importantes mudanças em 

seu desenvolvimento.20 Desde seu ingresso, novas experiências e desafios 

emergem: residir longe da família, estabelecer novos vínculos de amizade e de 

apoio, e adaptar-se aos novos métodos de estudo. Em alguns cursos, os da área de 

saúde em especial, na vida acadêmica há disciplinas teóricas e práticas, e nessas 

ocorre grande contato com pacientes, acarretando sentimentos como medo de falhar 

e angústia pela proximidade com o sofrimento e a morte.22-24 

Além disso, estudantes universitários frequentemente têm sido vítimas do que 

se pode denominar de violência escolar, presente em diversas situações com 

agressões físicas e psicológicas graves,26-29 sendo o trote universitário uma das 

mais frequente dessas situações.28,30-33 O trote tem sido difundido como um ritual de 

iniciação com o “objetivo” de acolher o calouro ou recém-ingresso na universidade. 
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Porém, na maioria das vezes, há o abuso pelos colegas, incluindo humilhação ou 

ridicularização, jogos e brincadeiras, frequentemente envolvendo consumo abusivo 

de álcool e violência.31 O trote, com essas características, pode promover 

sofrimento21-25,33 e a iniciação ou o aumento do consumo de álcool, com os riscos a 

ele associados.17,19 

Estudos que investigam a prevalência do uso de risco de álcool entre 

universitários frequentemente utilizam como instrumento o Alcohol Use Disorder 

Identification Test (AUDIT), segundo revisão sistemática realizada entre 2002 e 

2014.17 Esta revisão identificou que as prevalências de uso de risco de álcool 

(pontuação ≥8 no AUDIT) entre estudantes de universidades no Reino Unido e da 

Irlanda variou de 63% em 2003 a 84% em 2014.17 Outra pesquisa, realizada com 

estudantes de uma universidade na Colômbia, identificou que 88,6% dos estudantes 

referiram uso de álcool na vida e destes, 20,5% apresentavam consumo de risco e 

14,9% dependência.34 No Brasil, 44,2% dos estudantes de uma universidade pública 

do Rio Grande do Sul apresentaram uso de risco de álcool13, prevalência maior do 

que a encontrada em outros estados, como em São Paulo (11,3% a 20,7%)18,35,36 e 

Minas Gerais (20,7%).37 

Apesar de muitos estudos utilizarem o AUDIT com a população universitária, 

uma das dificuldades na comparação de dados da literatura decorre da ainda ampla 

variedade de métodos e instrumentos para avaliação do uso abusivo do álcool17. 

Observa-se, no entanto, consenso em relação à maior prevalência de uso de álcool 

entre os homens,8,11,13,18,36,38-42 os estudantes mais jovens,11 entre os que residem 

em repúblicas, não praticam exercícios físicos,36 não possuem religião36,38,41 e têm 

renda familiar mais elevada que os colegas.38 Recente estudo brasileiro identificou 

também maior chance de uso de risco de álcool entre estudantes que referiram ter 

sofrido discriminação.40 

Diante de tais dados, considera-se que ainda há necessidade de se ampliar o 

conhecimento sobre os fatores de risco e proteção ao uso de risco de álcool para 

fundamentar ações de prevenção para esta condição. Segundo nosso 

conhecimento, este é o primeiro estudo brasileiro que teve como objetivo investigar 

a prevalência de uso de risco de álcool e, de maneira integrada, analisar sua 

associação com características sociodemográficas, da saúde, relacionais, da vida 

acadêmica (inclusive o trote) e psicológicas (coping e resiliência) em estudantes do 

curso de odontologia.  
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Foram hipóteses deste estudo obter prevalência de uso de risco de álcool em 

torno de 20%,18,35-37 mais elevada entre os homens8,11,18,13,36,38-42 e entre os que 

possuem renda familiar elevada38e receberam trote considerado abusivo.21-25,33  

 

MÉTODO 

 

Estudo observacional do tipo transversal, descritivo e analítico, com alunos 

das quatro séries do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas (FOP/UNICAMP). A FOP/UNICAMP 

localiza-se no município de Piracicaba (SP), oferece 80 vagas por ano e possui 

grade curricular que requer do aluno, desde o primeiro ano de graduação, dedicação 

integral. Os alunos cumprem estágios supervisionados na própria universidade, 

podendo participar também de atividades de extensão na comunidade. 

Foram critérios de inclusão para o presente estudo: estar regularmente 

matriculado no primeiro até o quarto ano do curso de Odontologia, estar presente 

nas salas de aula no dia da aplicação dos instrumentos, consentir em participar da 

pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e 

responder ao protocolo de pesquisa na íntegra.  

A obtenção dos dados ocorreu durante o período das aulas, em datas 

previamente agendadas com os professores, tendo sido escolhidas aulas e 

disciplinas com menor absenteísmo dos alunos. Dos 314 estudantes matriculados 

em 2014, população alvo deste estudo, participaram 234 alunos de todas as séries 

do curso de odontologia (taxa de respondentes de 74.5%). Destes, quatro foram 

excluídos por não terem respondido na íntegra o protocolo de pesquisa, obtendo-se 

amostra final de 230 estudantes. 

Para investigação do desfecho deste estudo, aplicou-se o seguinte 

instrumento: 

 

ALCOHOL USE DISORDER IDENTIFICATION TEST  

O Alcohol Use Disorder Identification Test – AUDIT, desenvolvido por 

solicitação da Organização Mundial de Saúde43, traduzido e validado para a 

população urbana por Lima et al. (2005)44. Tem como objetivo identificar 

informações fidedignas e padronizadas sobre o consumo problemático do álcool. 

Possui 10 questões que investigam, nos últimos 12 meses, o uso de álcool em 
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relação à quantidade e frequência, à dependência e às consequências, com 

pontuação máxima que pode ser obtida de 40 pontos. Babor et al. (1992) 

identificaram que o uso do ponto de corte igual ou superior a oito apresentou alta 

sensibilidade (91% a 100%) para rastreamento de pessoas que beberam de forma 

problemática/risco45. Esse critério tem sido utilizado em estudos feitos em ambientes 

clínicos46,47, na população em geral (Mendoza-Sassi & Béria, 2003) e entre 

estudantes universitários8,48. Dessa forma, para este estudo, considerou-se como 

uso de risco a pontuação igual ou superior de oito, desfecho deste estudo. 

Para investigação das variáveis de exposição (VE), aplicou-se um 

questionário modificado de Lima et al (2006), com 36 perguntas sobre 

características sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, arranjo familiar, trabalho 

nos últimos seis meses, religião, escolaridade e renda familiar), vida acadêmica 

(série, recebe bolsa, autoavaliação do desempenho acadêmico, satisfação com o 

curso, ter ou não pensado em abandonar o curso, informações sobre repetência e 

outros indicativos de desempenho escolar, realização de atividades 

extracurriculares, e questões sobre ter aplicado ou recebido trote considerado 

abusivo), e aspectos de saúde e relacionais (dificuldade para fazer amigos, 

sentimento de rejeição pelos amigos, visitas à família, adaptação à cidade, 

autoavaliação da saúde, prática de atividade física, realização de tratamento 

psicológico e/ou psiquiátrico antes e após o ingresso no curso). Além deste, 

aplicaram-se também seis instrumentos padronizados e validados para a população 

brasileira com vistas à investigação de outras VE: 

 

ESCALA DE APOIO SOCIAL  

A Escala de Apoio Social – EAS, elaborada para o Medical Outcome Study, 

traduzida e adaptada no Brasil por Griep et al (2003)49, contém 19 itens que 

abrangem cinco domínios funcionais de apoio social: material, afetivo, emocional, 

interação social positiva e informação (Griep et al, 2005)50. Neste estudo, a 

pontuação obtida em cada domínio foi categorizada em apoio “suficiente” e 

“insuficiente”. Para isso, utilizaram-se a mediana e os intervalos interquartílicos, 

considerando como apoio “insuficiente” os estudantes com escores até o primeiro 

quartil e apoio “suficiente” aqueles cujos escores situaram-se acima do primeiro 

quartil51.  
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SELF REPORTING QUESTIONNAIRE  

O Self Reporting Questionnarie - SRQ-20, desenvolvido por Harding et al 

(1980)52 e validado no Brasil por Mari e Williams (1986)53, é um questionário de 

rastreamento de Transtornos Mentais Comuns (TMC), possibilitando avaliar 

condições gerais de saúde mental como ansiedade, insônia e outros sintomas de 

sofrimento psíquico, que têm sido denominados TMC54. É composto por 20 questões 

com respostas do tipo binário (sim/não, com pontuação de 1 e 0, respectivamente). 

Neste estudo, foram utilizados pontos de corte diferenciados para homens (5/6) e 

mulheres (7/8) 53.  

 

DUNDEE READY EDUCATION ENVIRONMENT MEASURE 

Desenvolvida por Roff et al (1997)55 e validada para a população brasileira por 

Oliveira Filho, Vieira e Schonhorst (2005)56, a Dundee Ready Education Environment 

Measure – DREEM possui 50 afirmações com escala tipo Likert para as respostas 

(de 0 - discordo totalmente a 4 – concordo totalmente), variando de 0 a 200 pontos, 

sendo os escores mais elevados indicativos de percepção mais positiva do que 

negativa. Possui cinco dimensões: percepção do aprendizado, dos professores, vida 

acadêmica, ambiente geral e das relações sociais. Podem ser calculadas medidas 

de tendência central (média, mediana e desvio-padrão)57 ou analisar os escores de 

forma categórica58. Neste estudo, optou-se por estabelecer como ponto de corte 

valores da mediana, dividindo-os em percepção “positiva” e “negativa” do ambiente 

educacional para análise bivariada. 

 

ESCALA DE RESILIÊNCIA  

A escala de Resiliência – ER, desenvolvida por Wagnild e Young (1993)59 e 

adaptada para uso no Brasil por Pesce et al. (2005), propõe-se a medir o nível de 

adaptação psicossocial positiva dos indivíduos. Composta por 25 itens com resposta 

tipo Likert (1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente), os escores variam de 

25 a 175 pontos, sendo os valores altos indicando elevada resiliência60. Estudos tem 

demonstrado bons índices psicométricos desta escala61.  

 

INVENTÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO  

O Inventário de Estratégias de Enfrentamento – IEE, desenvolvido por 

Lazarus e Folkman (1984)62 e validado no Brasil por Savóia, Santana & Mejias 
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(1996)63, avalia como os indivíduos lidam com demandas internas ou externas de 

um evento estressante. Instrumento composto por 66 itens que incluem 

pensamentos e ações, e cuja intensidade é medida por meio de uma escala de 0 

(não utiliza) a 3 pontos (utiliza em grande quantidade). Os itens que compõem o 

inventário são divididos em oito fatores classificatórios: confronto, afastamento, 

autocontrole, suporte social, aceitação de responsabilidade, fuga e esquiva, 

resolução de problemas e reavaliação positiva63.  

 

PROCEDIMENTOS 

 

Este estudo utilizou procedimento semelhante a um projeto realizado por 

pesquisadores da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”30,51,64. A aplicação do protocolo de pesquisa 

ocorreu nas salas de aula após o agendamento prévio com professores 

responsáveis pelas disciplinas. Após a explicação dos objetivos da pesquisa, os 

alunos foram orientados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e, caso concordassem, a responderem ao protocolo de pesquisa. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram analisados no programa STATA 12.065 (STATA 

CORP, 2011), sendo a prevalência do uso de risco de álcool entre estudantes de 

odontologia o desfecho deste estudo. As VE investigadas foram distribuídas em 

cinco blocos: (1) características sociodemográficas (sexo, idade, situação conjugal, 

arranjo familiar, religião, escolaridade dos pais, renda familiar, gasto mensal do 

estudante, mesada, bolsa, trabalho nos últimos seis meses); (2) condições de saúde 

(prática de atividade física, autoavaliação da saúde, tabagismo, TMC), ter feito 

tratamento psicológico e/ou psiquiátrico antes e/ou após ingresso na universidade, 

uso de psicotrópicos na vida); (3) aspectos relacionais (dificuldade para fazer 

amigos, sentir-se rejeitado pelos amigos, sentir-se adaptado à cidade, frequência de 

visitas à família e apoio social percebido - EAS), (4) vida acadêmica (odontologia 

como primeira opção no vestibular, já ter pensado em abandonar o curso, 

autoavaliação do desempenho acadêmico, satisfação com o curso e com a escolha 

profissional, ter ficado de dependência/exame, realizar atividade extracurricular, ter 
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aplicado ou recebido trote abusivo, percepção do ambiente acadêmico - DREEM); e 

(5) características psicológicas dos estudantes (resiliência e estratégias de coping).  

A análise bivariada foi realizada por meio do teste Qui-quadrado de Pearson 

(variáveis qualitativas) e do Teste Mann-Whitney (variáveis quantitativas). Integraram 

a próxima etapa, análise multivariada, apenas as VE cujas associações com o 

desfecho apresentaram p<0,20. Em seguida, procedeu-se a regressão logística (RL) 

(backward-stepwise) para modelos/blocos sucessivos66, na qual foram excluídas as 

VE que apresentassem p>0.05, bloco a bloco, até que no modelo final 

permanecessem apenas as variáveis com nível de significância de 5%. Todos os 

modelos foram ajustados para sexo e série para controle das variáveis de confusão. 

Verificou-se a média do Variance Inflaction Factor (VIF) para cada bloco, inclusive 

para o modelo final da RL, considerando-se valores abaixo de 10 como indicativos 

de baixa colinearidade. Calcularam-se, também, os valores de odds ratio bruta e 

seus respectivos intervalos de confiança de cada VE selecionada na análise 

bivariada.  

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, FMB/UNESP, e da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 

FOP/UNICAMP. Os estudantes foram informados sobre os objetivos e o 

procedimento do estudo e assegurados de que nenhum dado seria divulgado 

individualmente. O TCLE e o protocolo de pesquisa foram entregues e arquivados 

separadamente de forma a garantir sigilo. Além disso, garantiu-se a possibilidade de 

contato com os pesquisadores responsáveis caso se sentissem mobilizados pelas 

perguntas do questionários.  

 

RESULTADOS 

 

As características sociodemográficas, relacionais e de saúde dos estudantes 

de Odontologia, segundo sexo, estão descritas na tabela 1. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os sexos, exceto em relação a receber mesada 

(p<0.05), mostrando homogeneidade na amostra em relação às demais variáveis. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos estudantes de odontologia, segundo sexo 
(n=230) 

    Total Mulheres Homens Valor 

    n % (n=173) (75,2%) (n=57) (24,8%) p 

Série 1a série 69 30.0 50 28.9 19 33.3 0.81 

 
2a série 50 21.7 39 22.6 11 19.3 

 

 
3a série 72 31.3 53 30.6 19 33.4 

 

 
4a série 39 17.0 31 17.9 8 14.0 

 
Idade > 21 anos 107 46.5 82 47.4 25 43.9 0.64 

(média 20,6, 
DP±1,99; 18-34) 

18 a 20 anos 123 53.5 91 52.6 32 56.1 
 

Situação Conjugal* Com companheiro 3 1.4 2 1.2 1 1.7 0.57 

 
Sem companheiro 227 98.7 171 98.8 56 98.3 

 
Arranjo Familiar Com pais/parente 57 24.8 42 24.3 15 26.3 0.74 

 
Com amigos 137 59.6 102 58.9 35 61.4 

 

 
Mora sozinho 36 15.6 29 16.8 7 12.3 

 
Possui religião Sim 194 84.3 150 86.7 44 77.2 0.08 

 
Não 36 15.7 23 13.3 13 22.8 

 
Importância da 
religião Muito importante 

126 54.8 91 52.6 35 61.4 0.24 

 Pouco importante 104 45.2 82 47.4 22 38.6 
 

Escolaridade Pai 
Superior 
completo/mais 

152 66.1 112 64.7 40 70.2 0.39 

 
Até 1o. Grau 23 10.0 16 9.3 7 12.3 

 

 
Até 2o. Grau 55 23.9 45 26.0 10 17.5 

 

Escolaridade Mãe 
Superior 
completo/mais 

146 63.5 111 64.2 35 61.4 0.11 

 
Até 1o. Grau 21 9.1 12 6.9 9 15.8 

 

 
Até 2o. Grau 63 27.4 50 28.9 13 22.8 

 
Renda familiar  1 a 5 SM 74 34.1 59 36.4 15 27.3 0.21 

 

6 ou mais SM 143 65.9 103 63.6 40 72.7 
 

Gasto mensal 0 a 2 SM 191 87.6 142 87.6 49 87.5 0.97 

 
3 ou mais SM 27 12.4 20 12.4 7 12.5 

 

Recebe mesada 
Não 
recebo/Insuficiente 

141 61.6 113 65.7 28 49.1 0.02 

 

Suficiente 88 38.4 59 34.3 29 50.9 
 

Recebe bolsa Sim 95 41.3 73 42.2 22 38.6 0.63 

 
Não 135 58.7 100 57.8 35 61.4 

 
Trabalho (últimos 6 
meses) 

Sim 20 8.7 18 10.4 2 3.6 0.11 

  Não 209 91.3 155 89.6 54 96.4 
 

Teste chi-quadrado de Pearson; *Teste exato de Fisher; p<0,05; SM-Salários Mínimos 
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Pode-se observar menor número de participantes provenientes da última série 

do curso, em especial, entre os homens. Predominaram mulheres (75.2%) e 

estudantes entre 18 e 20 anos (53.9%). A média de idade foi de 20,6 anos 

(DP±1.99). Observou-se alta porcentagem de estudantes que referiram não ter 

companheiro (a), predominando os que residiam com amigos, tinham religião e 

consideravam-na “muito importante”. Pais e mães na sua grande maioria haviam 

cursado ensino superior ou pós-graduação. Em relação às características 

econômicas dos participantes, a maioria referiu renda familiar mensal de seis ou 

mais salários mínimos, gasto mensal de até dois SM, não receber mesada ou 

considerá-la insuficiente, não receber bolsa de estudo e não ter trabalhado nos 

últimos seis meses (Tabela 1).  

A tabela 2 apresenta a análise bivariada entre casos para uso de risco de 

álcool (segundo o AUDIT) e variáveis sociodemográficas, relativas à saúde, a 

aspectos relacionais e da vida acadêmica dos estudantes, variáveis investigadas por 

formulário específico.  

A prevalência de uso de risco de álcool (AUDIT ≥8 pontos) entre os 

estudantes foi de 29.6% (95%IC: 23.7%-35.9%), com média 5.86 pontos (±5,06; 

Mínimo:0 - Máximo:23) e significativamente mais elevada entre homens (50.9%), 

entre estudantes com mais de 20 anos (38.3%), os que referiram renda familiar 

acima de seis SM (37.8%), com gasto mensal acima de três SM (51.9%), entre os 

que recebiam mesada (40.9%) e entre os que referiram não ter trabalhado, 

concomitantemente ao curso, nos últimos seis meses (31.1%). Entre os estudantes 

que referiram tabagismo, observou-se alta prevalência de uso de risco de álcool 

(71.4%). Em relação às características da vida acadêmica, houve maior prevalência 

de uso de risco de álcool entre os estudantes da terceira série do curso (44.4%), 

entre os que avaliaram seu desempenho acadêmico como “ruim” (41.5%), aplicaram 

(58.3%) e receberam (50%) trote considerado abusivo (Tabela 2). 
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Tabela 2. Prevalência de Uso de Risco de Álcool (casos), segundo características 
sociodemográficas, da saúde, relacionais e vida acadêmica dos estudantes (n=230) 

VARIÁVEIS CATEGORIAS 

Caso 
OR 

(bruta) 
IC (95%) P>ǀtǀ n 

(68) 
% 

(29.6%) 

Características 
sociodemográficas       

 
Sexo Feminino 29 22.5 1 - 0.00 

 

 
Masculino 39 50.9 3.56 1.85-6.85 

  Idade ≥ 21 anos 41 38.3 1 - 0.01 

 

 
18 a 20 anos 27 21.9 0.45 0.25-0.81 

  Possui religião Sim 54 27.8 1 - 0.18 

 

 
Não 14 38.9 1.65 0.78-3.47 

  Importância da religião Muito importante 48 26.7 1 - 0.07 

 

 
Pouco importante 20 40.0 0.94 0.53-1.66 

  Renda familiar* 1 a 5 SM 11 14.9 1 - 0.00 

 

 
6 ou mais SM 54 37.8 3.47 1.64-7.33 

  Gasto mensal* 0 a 2 SM 51 26.7 1 - 0.01 

 

 
3 ou mais SM 14 51.9 2.95 1.28-6.82 

  Recebe mesada Não/insuficiente 32 22.7 1 - 0.00 

 

 
Recebo mesada 36 40.9 2.36 1.30-4.26 

  Trabalho (últimos 6 meses)** Sim 2 10.0 1 - 0.04 

 

 
Não 65 31.1 4.06 1.00-19.32 

 
Condições de saúde 

      

 
Pratica atividade física** Sim 50 35.0 1 - 0.02 

 

 
Não 17 20.0 0.46 0.24-0.88 

  Tabagista* Não 62 28.1 1 - 0.01 

 

 
Sim 5 71.4 6.41 1.18-34.83 

 
Características relacionais 

      

 
Adaptação à cidade Está adaptado 28 35.9 1 - 0.15 

 

 
Não está 
adaptado 

40 26.7 0.65 0.36-1.17 
 

Vida acadêmica 
      

 
Série 1a série 13 18.8 1 - 0.01 

 

 
2a série 12 24.0 1.36 0.56-3.32 

  

 
3a série 32 44.4 3.45 1.56-7.63 

  

 
4a série 11 28.2 1.69 0.66-4.29 

 

 Primeira opção no vestibular Sim 61 32.3 1 - 0.05 

 

 
Não 7 17.1 0.43 0.18-1.04 

 

 

Autoav. Desempenho 
Acadêmico 

Bom 46 26.0 1 - 0.03 

 

 
Ruim 22 41.5 2.02 1.05-3.86 

  Atividade extracurricular***  Sim 27 36.5 1 - 0.10 

 

 
Não 32 25.6 0.59 0.32-1.12 

  Deu trote (abusivo) Não 61 28.0 1 - 0.02 

 

 
Sim 7 58.3 3.60 1.08-11.97 

  Recebeu Trote (abusivo) Não 43 23.9 1 - 0.00 

    Sim 25 50.0 3.18 1.62-6.23   
Teste Chi-quadrado, p<0,20; SM- Mínimos Salários; ORBr-Odds Ratio Bruta; Autoav.-autoavaliação do desempenho 
acadêmico;* 3 missings; **1 missing***9 missings 
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A associação entre uso problemático do álcool e apoio social (EAS) e 

avaliação do ambiente educacional (DREEM) está apresentada na tabela 3. Os 

domínios da EAS “Apoio Emocional”, “Apoio Interação Social” e “Apoio Social Total”, 

e da DREEM “Percepção do aprendizado” e “Percepção do desempenho 

acadêmico” obtiveram p valor inferior à 0.20, atingindo critério para integrarem a RL. 

 

Tabela 3. Prevalência de Uso de Risco de Álcool (casos), segundo instrumentos de apoio social 
(EAS) e percepção do ambiente educacional (DREEM) pelos estudantes (n=230) 

VARIÁVEIS 
CATEGOR
IAS 

Caso 

ORBr IC (95%) P>ǀtǀ N 
(68) 

% 
(29,6%

) 

Escala de Apoio Social 
      

 

EAS - Apoio Emocional Suficiente 57 32.0 1 - 0.13 

 Mediana: 18, 4-20 Insuficiente 11 21.2 0.56 0.27-1.19 
  EAS - Apoio Interação Social Suficiente 58 31.7 1 - 0.16 

 Mediana: 15, 3-18 Insuficiente 10 21.3 0.58 0.26-1.25 
  EAS -Apoio Social Total Suficiente 56 32.4 1 - 0.10 

 Mediana: 77; 19-90 Insuficiente 12 21.1 0.55 0.27-1.14 
 

Dundy Ready Educational Environment 
Measure        

 

Percepção do Aprendizado Positiva 47 26.5 1 - 0.07 

 Mediana: 30, 6-45 Negativa 21 39.6 1.81 0.94-3.47 
  Percepção da Vida Acadêmica Positiva 54 27.1 1 - 0.04 

  Mediana 21, 4-44 Negativa 14 45.2 2.21 1.01-4.83   

Teste Chi-quadrado, p<0,20; ORBr - Odds Ratio Bruta 

 

O único domínio da DREEM que se mostrou significativamente associado ao 

consumo de risco de álcool foi “Percepção da vida acadêmica”, com associação 

significativa entre consumo de risco de álcool e percepção mais negativa (45.2%) do 

que positiva (27.1%) (p<0.05) (Tabela 3). Este domínio engloba as seguintes 

afirmativas: “Como estudava antes também funcionava neste curso”, “Estou 

confiante de que serei aprovado neste curso”, “Sinto que venho sendo bem 

preparado para minha profissão”, “o ensino do ano anterior me preparou bem para 

este ano”, “tenho boa capacidade de memória para tudo que preciso”, “aprendi muito 

sobre relacionamento pessoal nesta profissão”, “a busca de soluções tem sido bem 

desenvolvida neste curso”, “muito do que tenho visto parece importante para 

Odontologia”. 
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Tabela 4. Mediana e valores mínimo e máximo dos escores obtidos com a Escala de 
Resiliência e Inventário Estratégias de Enfrentamento, segundo uso de risco de álcool 
(AUDIT)  

Variáveis 
 

Caso Não Caso   

Mediana 
Mínimo-
Máximo 

Mediana 
Mínimo-
Máximo 

P>ǀtǀ 

Resiliência 122.5 94-158 125 70-166 0.77 

Coping           

Confronto 6 0-15 6 0-16 0.92 

Distanciamento 8.5 0-14 8 1-18 0.21 

Autocontrole 8 1-14 8 2-15 0.62 

Busca por apoio social 10 2-18 9 2-18 0.01 

Aceitação das responsabilidades 12 3-20 12 3-21 0.57 

Fuga/Esquiva 4 0-6 4 0-6 0.81 

Resolução de problemas 7 1-12 7 1-12 0.64 

Reavaliação positiva 14 1-24 13 2-27 0.45 

Teste Mann-Whitney, p<0,20 

 

Em relação às estratégias de coping e resiliência, a única variável que 

mostrou associação estatisticamente significativa com uso de risco de álcool foi a 

estratégia de coping designada “Busca por suporte social”, com mediana mais 

elevada entre casos do que entre os não casos (10 vs 9; p<0.05). As afirmações do 

instrumento Estratégias de Enfrentamento que englobam este domínio são: 

“Conversei com outra(s) pessoa(s) sobre o problema, procurando mais dados sobre 

a situação”, “Aceitei a simpatia e a compreensão das pessoas”, “Procurei ajuda 

profissional”, “Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta sobre o 

problema”, “Procurei um amigo ou um parente para pedir conselhos”, “Falei com 

alguém sobre como estava me sentindo”. Não foram observadas diferenças 

significavas entre os casos e não casos de Transtorno Mental Comum (SRQ-20) e 

uso de risco de álcool (p>0.05) (dados não mostrados em tabela). 

Os resultados da regressão logística aplicada aos blocos descritos, ajustada 

por sexo e série, estão apresentados na tabela 5. Integraram essa análise todas as 

variáveis que atingiram o critério p<0,20 na análise bivariada. Permaneceram no 

modelo final, como fatores de risco para uso problemático de álcool: série (“terceira 

série”, OR:3.72, IC:1.55-8.90), sexo (“masculino”, OR:3.19, IC:1.57-6.49), renda 

(≥6SM, OR:2.87, IC:1.31-6.28) e “recebeu trote” abusivo (OR:3.29, IC:1.54-7.03). 
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OR 

Aj
IC (95%) P>ǀtǀ OR Aj IC (95%) P>ǀtǀ OR Aj IC (95%) P>ǀtǀ OR Aj IC (95%) P>ǀtǀ OR Aj IC (95%) P>ǀtǀ OR Aj IC (95%) P>ǀtǀ

2a série 1.63 0.55-4.76 0.36 1.67 0.61-4.56 0.31 1.71 0.62-4.75 0.29 1.68 0.50-5.63 0.39 1.54 0.55-4.32 0.4 1.62 0.58-4.51 0.35

3a série 3.57 1.34-9.49 <0.05 3.3 1.37-7.94 <0.01 2.98 1.24-7.17 <0.05 4.49 1.46-13.73 <0.01 3.59 1.49-8.63 <0.01 3.72 1.55-8.90 <0.01

4a série 2.13 0.62-7.29 0.22 2.29 0.81-6.51 0.11 2.11 0.71-6.24 0.17 3.14 0.71-13.89 0.13 2.36 0.84-6.67 0.1 2.43 0.86-6.90 0.09

Sexo (Masculino) 3.12 0.55-4.76 <0.05 3.26 1.58-6.69 <0.01 3.58 1.70-7.54 <0.05 3.54 1.57-7.96 <0.01 3.07 1.49-6.29 <0.01 3.19 1.57-6.49 <0.01

Idade (18 - 20 anos) 1.11 0.91-1.35 0.28

Renda Mensal  (≥6 Salários Mínimos) 2.67 1.10-6.47 <0.05 2.28 1.25-6.36 <0.05 2.76 1.22-6.22 <0.05 2.75 1.10-6.83 <0.05 3.11 1.40-6.89 <0.01 2.87 1.31-6.28 <0.01

Gasto Mental (≥3 Salários Mínimos) 2.66 0.95-7.47 0.06

Recebe mesada (Sim) 1.69 0.82-3.48 0.15

Trabalho últimos 6 meses (Não) 5.21 1.00-27.08 <0.05 4.81 0.95-24.22 0.06

Possui religião (Não) 1.64 0.65-4.10 0.28

Importância da religião (Pouco Importante) 0.8 0.59-1.08 0.14

Condições de saúde

Tabagismo (Sim) 13.3 1.58-111.85 <0.05 9.80 1.20-80.08 <0.05 3.97 0.44-35.83 0.21

Atividade Física (Não) 0.64 0.31-1.33 0.23

Adaptação à cidade (Não) 0.83 0.41-1.68 0.62

Apoio Social Total (EAS) (Insuficiente) 0.99 0.93-1.05 0.83

Apoio emocional (EAS) (Insuficiente) 0.99 0.80-1.23 0.99

Apoio Interação Social (EAS) (Insuficiente) 1.19 0.91-1.57 0.18

Autoavaliação Desemp. Acad. (Ruim) 1.29 0.53-3.09 0.56

Atividade Extracurricular (não) 1.21 0.57-2.56 0.6

Primeira opção no vestibular* - - -

Recebeu trote abusivo 2.82 1.14-6.99 <0.05 3.23 1.51-6.90 <0.01 3.29 1.54-7.03 <0.01

Aplicou trote Abusivo 1.24 0.22-6.90 0.8

Percepção Aprendizado (DREEM) (negativa) 1.04 0.94-1.14 0.41

Percepção do Desempenhp Acadêmico (DREEM) (negativo) 0.92 0.81-1.05 0.24

Coping  suporte social (maior uso da estratégia) 1.08 0.00-0.10 0.14

Regressão Logística: associação entre prevalência de uso de risco de álcool e as variáveis sociodemográficas, saúde, relacionais, vida acadêmica, e aspectos psicológicos dos estudantes

Variáveis

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo Final

Características sociodemográficas

Características relacionais

Vida acadêmica

Estratégias de coping

VIF=1,53; IC-Intervalo de Confiança; ORAjust-Odds Ratio Ajustado; EAS-Escala de Apoio Social; DREEM-Dundy Ready Educational Environment Measure; * variável omitida por colinearidade



 Capítulo III 137 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência de uso 

problemático de álcool entre estudantes de odontologia de uma universidade pública 

do interior de São Paulo e identificar fatores (sociodemográficos, relacionais, da vida 

acadêmica, de risco e proteção associados. Publicação na revista The Lancet, em 

2011, descreveu o consumo excessivo e a dependência álcool como um dos 

principais fatores de risco para doenças crônicas na população brasileira, o qual, 

juntamente com tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e 

transtornos neuropsiquiátricos é uma das principais causas da carga de doença no 

Brasil (DALYs).67 O álcool é também a substância psicoativa mais consumida entre 

universitários,8-11 como identificado no I Levantamento Nacional sobre o Uso de 

Álcool, Tabaco e outras Drogas entre Universitários, conduzido em 27 capitais 

brasileiras.19  

Destaca-se que, apesar da existência de outros instrumentos que avaliam o 

uso de álcool nas populações, o denominado uso de risco ou uso problemático (≥8 

pontos), avaliado neste estudo, tem sido frequentemente investigado pelo Alcohol 

Use Disorder Identification Test (AUDIT) em diversos países e apresenta adequadas 

propriedades psicométricas para sua aplicação na população universitária48. 

Segundo Peuker et al.13, a versão do AUDIT validada no Brasil possui alta 

sensibilidade (91,8%); porém, sua especificidade (62,3%) é baixa possibilitando que 

uma parcela da amostra caracterizada como sendo de risco represente casos falsos 

positivos. No entanto, cabe salientar que resultados obtidos com esta mesma escala 

em outros estudos e populações estariam igualmente superestimados. Além da 

classificação de casos segundo o ponto de corte proposto e aqui utilizado, alguns 

estudos categorizam os escores obtidos em baixo risco/zona I (0-7 pontos), 

risco/Zona II (8-15 pontos), uso nocivo/Zona III (16-18 pontos) e provável 

dependência/Zona IV.35,36  

A prevalência de uso de risco de álcool para os estudantes de odontologia 

obtida neste estudo foi de 29.6% (95%IC: 23.7%-35.9%), mais elevada do que a 

encontrada para estudantes de outras universidades no estado de São Paulo,18,35,36 

Minas Gerais37 e de uma universidade na Colômbia34, e inferior à obtida entre 

universitários no Rio Grande do Sul13. No entanto, as prevalências obtidas neste e 

em outros estudos brasileiros com universitários são muito superiores às 
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identificadas na população geral,67-69 mostrando a necessidade de ações preventivas 

baseadas em evidências científicas e de cuidados (acolhimento, acompanhamento e 

encaminhamento) direcionados à essa população.  

Revisão sistemática sobre uso de álcool em estudantes de universidades do 

Reino Unido e da Irlanda17 identificou, além de elevadas prevalências, um aumento 

do consumo do ano de 2003 a 2014 (63% a 84%). Os autores sugerem que esta 

variação pode ter ocorrido devido a mudanças culturais ou decorrente de marketing 

estimulando o consumo de álcool.17 Fatores socioambientais podem favorecer o uso 

de álcool entre universitários, como exposição a situações ou locais em que o álcool 

é mais facilmente obtido ou está disponível para o uso de jovens, como bares e 

festas. Além disso, expectativas positivas em relação ao efeito de seu uso (alegria, 

prazer, desinibição) podem influenciar o consumo.13 Segundo Amaral e Saldanha,70 

tais expectativas podem ser adquiridas ao longo do processo de socialização e 

aprendizado, em especial, através de modelos que os pais e amigos fornecem.70 

Neste estudo, embora essa variável não tenha permanecido no modelo final, 

a análise bivariada mostrou ser significativamente mais elevado o uso de risco de 

álcool entre estudantes que referiram a utilização de coping “busca por suporte 

social”, estratégia que inclui conversar com as pessoas sobre suas dificuldades, 

procurando expor sentimentos e obter orientações. No Brasil, o consumo de álcool é 

uma prática socialmente aceita e valorizada em alguns grupos, sendo comum 

observar seu consumo associado à procura por descontração, relaxamento e lazer 

com amigos13 fazendo sentido, que, diante de uma dificuldade ou estresse, os 

jovens associem bebidas alcóolicas com situações sociais com amigos. Alguns 

autores chegam a sugerir associação entre a situação de elevado estresse e 

ansiedade com o consumo de álcool, descrito como uma estratégia de coping, como 

do tipo fuga/esquiva.71 

Nesta pesquisa, a análise multivariada possibilitou que se identificassem 

como fatores de risco para uso problemático do álcool: ser do sexo masculino, 

possuir renda familiar elevada, estar na terceira série do curso e ter recebido trote 

considerado abusivo.  

Há consenso na literatura em relação a maior frequência de uso de risco de 

álcool entre os homens comparativamente às mulheres, bem como foi identificado 

no presente estudo (50.9% vs 22.5%).8,11,13,18,36,38-42 No entanto, são crescentes os 

resultados de pesquisas que descrevem um aumento do consumo de álcool entre as 
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mulheres, como já identificado pelo II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas.19 

Neste estudo, chama-se a atenção para a elevada prevalência entre as mulheres, 

também superior que a encontrado na população geral brasileira e semelhante aos 

resultados obtidos em outras pesquisas entre estudantes do sexo masculino.34,35,36,37 

Kerr-Correa et al.8 obtiveram que 80,1% dos estudantes de medicina do sexo 

masculino e 69,9% do sexo feminino referiram ter feito uso de álcool na vida, e que 

38,8% e 20,1%, respectivamente, referiram ter feito uso uma ou mais vezes na 

última semana.12 Apesar de não terem apresentado resultados sobre o uso de risco 

de álcool, os dados já sugeriam na época consumo preocupante entre os 

universitários de ambos os sexos, como identificado no presente estudo.  

É importante reconhecer que diferentes papéis sociais são atribuídos e 

assumidos entre homens e mulheres e que esses exercem influência no processo 

saúde-doença das populações. Esses papéis diferenciam-se ao longo da vida e 

influenciam a maneira como os indivíduos tendem a lidar com as adversidades 

(estratégias de coping).72,73 O processo de adoecimento é multideterminado e 

envolve dimensões complexas (econômica, social, política e cultural) que refletem 

diferentemente nas relações de gênero, a qual, apesar de sua relevãncia, ainda não 

é devidamente reconhecida nos serviços de atenção à saúde durante o diagnóstico 

e o tratamento das populações.72 

Outra característica dos estudantes identificada como risco para uso 

problemático do álcool foi a sua condição econômica. Estudantes que referiram 

renda familiar mensal elevada (superior a seis salários mínimos) apresentaram mais 

frequentemente uso de risco de álcool (37.8%), comparativamente àqueles com 

renda mais baixa38, como encontrado em outro estudo com jovens adultos (18 a 23 

anos).74 Como já referido por Keyes e Hasin74, universitários cujos pais possuem 

nível educacional elevado e melhores condições econômicas tendem a possuir 

maior possibilidade de acesso à compra de bebidas alcóolicas e outras substâncias 

do que indivíduos em condições econômicas mais restritas, sendo também mais 

provável a chance de frequentar festas e eventos com acesso à bebidas 

alcoólicas.74 

O consumo de álcool pode também associar-se a fatores do próprio contexto 

universitário (exigências curriculares, tempo dedicado ao estudo, novos métodos 

pedagógicos, residência em nova cidade, morar sozinho e longe da família), fatores 

que podem acarretar estresse e sofrimento.20,22-24. Entre as características da vida 



 Capítulo III 140 

 

acadêmica, análise multivariada deste estudo apresentou como risco para o uso 

problemático de álcool estar na terceira série do curso. A terceira série é o ano de 

transição do curso de odontologia, da fase pré-clínica (disciplinas básicas) para a 

clínica. Nesta fase inicia-se o contato com pacientes, com as situações de 

sofrimento de pacientes e dor, sendo também momento em que há maior 

preocupação com o aprendizado e aquisição das habilidades profissionais.25 Embora 

espere-se que nessa fase do curso os estudantes já estejam mais adaptados à vida 

universitária, é possível que a pressão por bom desempenho nas disciplinas e 

exigências da grade curricular nesta época acentuem o estresse, tornando mais 

provável que jovens busquem “relaxamento” no consumo de álcool.  

Uma preocupação cada vez maior com os estudantes é a aplicação dos trotes 

universitários76 que, embora proposto como ritual de iniciação e acolhimento dos 

calouros, frequentemente envolve situações de violência que causam sofrimento e 

estimulam o consumo abusivo de substâncias, em especial do álcool.26-33 Neste 

estudo, resultados da análise multivariada sugerem que os estudantes que 

receberam trote considerado abusivo tiveram três vezes mais chance de apresentar 

uso de risco de álcool. Akerman et al.77 obtiveram relatos sobre o trote de estudantes 

de medicina de universidade pública de São Paulo que descreveram a 

obrigatoriedade de beber, agressões física, verbal e moral, pressão psicológica, 

humilhação, assédio moral, coação, entre outras práticas abusivas, como fazendo 

parte dessa prática. Diante desses relatos e dos dados aqui obtidos sobre a 

associação entre maior uso de risco de álcool por estudantes que receberam trote 

abusivo, parece que esforços institucionais ainda são insuficientes para melhorar 

essa situação.  

Dados sobre uso de risco do álcool como problema de saúde pública requer 

atenção e ações imediatas. Além dos efeitos negativos à saúde dos indivíduos, o 

consumo aumenta a possibilidade de sérias consequências à vida desses jovens 

que se expõem mais frequentemente a situações de risco, como acidentes de 

trânsito ao dirigirem embriagados, possibilidade de contrair doenças sexualmente 

transmissíveis por ser mais provável que, sob o efeito do álcool, apresentem 

comportamento sexual sem proteção, além da possível interferência do álcool em 

seus relacionamentos sociais e familiares.12,78-80  

Limitações próprias do desenho do estudo impossibilitam a identificação de 

causalidade entre as variáveis estudadas. Outra limitação que deve ser apontada 
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refere-se a ser uma pesquisa com uma população específica (estudantes de 

odontologia de uma única faculdade), o que não permite a generalização dos 

resultados obtidos. Pesquisas que acompanhem os estudantes desde seu ingresso 

(estudos longitudinais) investigando fatores estressores, em especial, os 

relacionados à vida universitária (trote, adaptação, percepção do ambiente 

educacional, auto-avaliação do desempenho acadêmico, expectativas com o curso, 

relacionamento com amigos), característivas passíveis de modificação, e como 

tendem a enfrentar situações adversas (estratégias de coping) podem favorecer a 

comprensão do problema e ações de prevenção mais efetivas.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese foi composta por três estudos: uma revisão integrativa 

sobre sofrimento psíquico em estudantes universitários, e dois empíricos que 

investigaram a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) e de uso de risco 

de álcool em estudantes de Odontologia de uma Universidade pública do interior de 

São Paulo, e fatores associados.  

O primeiro estudo permitiu identificar, em publicações nacionais e 

internacionais (2006-2016), fatores de risco e de proteção mais frequentes para 

sofrimento psíquico entre universitários. Em maior frequência, observaram-se 

características da vida acadêmica e relacionais associadas à presença de sofrimento 

psíquico entre universitários. Pode-se observar variação das prevalências entre 

estudantes de diferentes países e regiões, predominantemente universitários de 

cursos da área da saúde, bem como foram descritos os instrumentos mais 

frequentemente utilizados pelos pesquisadores da área. Em geral, os resultados 

desta sugerem direções que podem favorecer o planejamento de ações preventivas 

e de cuidado nas universidades, que poderiam contribuir para o bem estar dos 

estudantes e estimular vivências mais positivas no ambiente educacional.  

Os estudos empíricos realizados identificaram prevalências elevadas de 

TMC e de uso de risco de álcool entre estudantes de odontologia, superiores às 

encontradas em pesquisas realizadas com a população geral brasileira. 

Características individuais, de saúde, comportamentais e principalmente as 

relacionadas à vida universitária foram identificadas como fatores de risco para os 

desfechos. Entre as variáveis da vida universitária, destacam-se a autoavaliação 

negativa dos estudantes sobre seu desempenho acadêmico, a pequena ou 

nenhuma possibilidade de realizarem atividades extracurriculares, a prática de trote 

considerado abusivo, e a série do curso em que se encontravam como fatores 

associados ao sofrimento psíquico e comportamentos de risco à saúde, como uso 

problemático do álcool. Note-se que esses são fatores de risco modificáveis 

passíveis de atenção e mudança pelas instituições.  

Em relação às características psicológicas investigadas, apenas 

enfrentamento do tipo “confronto”, que inclui, em geral, comportamentos mais 

agressivos para lidar com estímulos estressores, apresentou-se como fator de risco 

para TMC.  
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A única característica identificada como fator de proteção à saúde mental 

dos estudantes foi resiliência. O objetivo de se investigar resiliência neste estudo 

baseou-se na suposição de que estudantes que apresentassem índices mais 

elevados de resiliência entendida, como já referido, como um repertório de 

comportamentos adaptativos diante de situações adversas, aprendidos em um 

processo contínuo ao longo da vida, poderiam apresentar menor sofrimento psíquico 

e uso de risco de álcool. Os dados obtidos sugerem que, mesmo diante das 

dificuldades vivenciadas na vida acadêmica, os estudantes com índices mais 

elevados de resiliência tenderam a apresentar menor comprometimento em sua 

saúde mental, o que fortalece a hipótese apresentada.  

Por fim, sugere-se que além da realização de estudos longitudinais para 

acompanhamento dos estudantes desde seu ingresso na universidade, buscando 

identificar fatores de risco e proteção para sua saúde mental, devem ser ampliadas 

as investigações sobre a as situações de violência e abuso presentes atualmente na 

vida acadêmica (trote, bullying, discriminação social, racial e de gênero), bem como 

devem ser oferecidas e analisadas estratégias que ofereçam apoio ao estudante.  

O quadro 1 apresenta uma síntese dos resultados obtidos nos estudos 

empíricos, de acordo com as hipóteses estabelecidas que tiveram como base 

resultados encontrados na literatura. 
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Quadro 1. Síntese dos resultados obtidos de acordo com as hipóteses estabelecidas nos 
estudos empíricos apresentados 

Síntese dos Resultados 

Hipótese Corrobora (Sim/Não) 

Prevalência de TMC em torno de 30 a 40% Sim (45.2%) 

Prevalência de uso de risco de álcool em torno 20% Sim (29.6%) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
as mulheres 

Não (p>0,05) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada entre os homens 

Sim (50.9%; p=0.00) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
os que moram sozinhos ou com amigos 

Não (p>0,05) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
estudantes com baixa renda  

Não (p>0,05) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
estudantes que não tem religião 

Não (p>0,05) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
estudantes com apoio social "insuficiente" (EAS) 

Sim (64.9%; p=0.00) 

Prevalência de TMC significativamente mais elevada entre 
estudantes com percepção negativa do ambiente 
educacional (DREEM) 

Sim (73.7%; p=0.00) 

Resiliência como fator de proteção para TMC Sim (OR:0.93; IC:0,90-0.96) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada entre estudantes com renda familiar elevada 

Sim (OR: 2.87; IC: 1.31-6.28) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada entre estudantes mais jovens 

Não (38.3%; ≥ 21 anos vs 
21.9%;18 a 20 anos; p=0.01) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada aqueles que não praticam atividade física 

Não (35.0%; Sim vs 20.0%; 
Não; p=0.02) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada aqueles sem religião 

Não (p>0.05) 

Prevalência de uso de risco de álcool significativamente 
mais elevada entre estudantes que receberam trote abusivo 

Sim (OR: 3.29; IC:1.54-7.03) 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um termo e um convite para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Por favor, 

após obter as informações a seguir, e no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final. Caso 

prefira não participar, não haverá qualquer prejuízo às suas atividades na Faculdade de Odontologia 

de Piracicaba-FOP/UNICAMP. 

Título da Pesquisa: Saúde mental, condições de vida e comportamentos de estudantes do 

curso de graduação em Odontologia 

Pesquisador responsável: Karen Mendes Graner 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Teresa de Abreu Cerqueira. 

Telefone para contato: (19) 2106-5276 

Justificativa: Esta pesquisa, realizada na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP, 

Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ocorre pela necessidade de se rastrear sofrimento 

psíquico e as condições de vida de estudantes universitários. É menos frequente observar estudos 

que investiguem esses aspectos em alunos de Odontologia, obtendo fatores de risco e de proteção 

para a saúde mental dessa população. 

Objetivos: Investigar a saúde mental e as condições de vida dos estudantes do curso de 

Odontologia da UNICAMP, identificando fatores de risco e de proteção para sofrimento psíquico. 

Procedimentos: Os estudantes matriculados no ano de 2014, de todas as séries e que 

concordarem em participar da pesquisa, responderão ao protocolo contendo questionário com 

perguntas sobre: características sociodemográficas, uso de álcool e tabaco, auto-avaliação da saúde, 

história de tratamento psicoterápico anterior e aspectos relacionados à escolha profissional. Serão 

também investigados, através de instrumentos validados para a população brasileira: apoio social 

(Escala de Apoio Social), transtorno mental comum - TMC (Self Reporting Questionnarie), uso de 

risco de álcool (Alchool Use Disorder Identification Test), ambiente educacional (Dundee Ready 

Education Environment Measure), padrões de enfrentamento (Inventário de Estratégias de Coping) e 

resiliência (Escala de Resiliência). 

Desconfortos, Riscos Previsíveis e Benefícios: O participante poderá sentir algum 

desconforto com relação ao preenchimento do protocolo de pesquisa visto que se trata de uma ampla 

investigação que requer do aluno cerca de 50 minutos para o término do mesmo. Garante-se total 

sigilo de todas as informações fornecidas pelos participantes. Para garantir o sigilo, depositarão o 

TCLE em uma caixa e o protocolo em outra caixa, em momentos distintos, garantindo a não 

identificação dos alunos. Será também assegurado que, se após responderem o questionário, aqueles 

que se sentirem mobilizados ou tenham identificado necessidade de esclarecimento e orientação, 

poderão procurar a pesquisadora que providenciará o encaminhamento adequado, inclusive para o 
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Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante da UNICAMP - SAPPE. Nesses casos, 

também, a pesquisadora garante total sigilo das informações fornecidas. Os dados fornecidos pelos 

estudantes no protocolo de pesquisa poderão ser divulgados em reuniões científicas, sem 

informações pessoais (por exemplo: nome do sujeito), mesmo porque s etrata de uma avaliação do 

grupo e não de cada aluno. Os participantes poderão receber informações sobre os dados coletados. 

Todas essas informações serão oferecidas no momento da explicação do TCLE. 

Forma de Acompanhamento e Garantia de Esclarecimento: O aluno não terá nenhum 

prejuízo, em qualquer circunstância, caso não deseje participar da pesquisa. Garante-se que 

qualquer pergunta ou esclarecimento sobre a pesquisa, solicitado pelo estudante, serão devidamente 

respondidos. A pesquisadora assume o compromisso de proporcionar toda a informação obtida. Se 

tiver qualquer dúvida, poderá entrar em contato com Karen, pessoalmente ou por telefone.  

Liberdade de Recusar a Participar: O estudante tem a liberdade de deixar de responder ao 

protocolo a qualquer momento e retirar seu consentimento. A participação nesta pesquisa é voluntária 

e a retirada do consentimento não implicará em qualquer transtorno ou dano aos alunos. 

Garantia de Sigilo: A pesquisadora compromete- se a guardar todas as informações da 

pesquisa. Os estudantes não serão identificados na medida em que não constarão informações como 

nome, número de matrícula e outro no protocolo de pesquisa que possibilitem o reconhecimento do 

mesmo. Ressalta-se que o TCLE e o protocolo serão recolhidos separadamente e arquivados em 

caixas específicas. 

Forma de Ressarcimento: Não há previsão de ressarcimento, pois não há previsão de 

custos para o participante. 

Previsão de indenização: Caso o aluno procure a pesquisadora para orientação, é garantido 

o devido encaminhamento do aluno ao SAPPE, quando necessário, e o resguardo de todas as 

informações fornecidas. Mesmo diante de todos os cuidados que serão tomados, caso algum 

transtorno ocorra aos estudantes, a pesquisadora responsabiliza-se por oferecer o suporte necessário 

para resolução ou amenização do caso. 

Garantia de entrega de copia: É garantida a entrega de uma cópia do presente Termo ao 

participante. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

Eu,__________________________________________, R.G. ____________________, abaixo 

assinado, concordo em colaborar com a pesquisa “Saúde mental, condições de vida e 

comportamentos de estudantes do curso de graduação em Odontologia”. Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Karen Mendes Graner sobre a pesquisa e os 

procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isso me cause qualquer penalidade ou interrupção do tratamento. 
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Por ser verdade, firmo o presente. 

Data: _____/_____/______ 

 

___________________________     ____________________ 

Nome do participante                                           Assinatura 

 

___________________________      _______________________ 

Nome do pesquisador                                      Assinatura 

 

 

Em caso de dúvidas quanto aos seus direitos como voluntário de pesquisa, entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa na Faculdade de Medicina de Botucatu, Chacára Butignoli s/n, Rubião 
Júnior - Botucatu - São Paulo, CEP: 18618-970 (Próximo a FAMESP), telefone (14) 3880-1608, e-mail 
capellup@fmb.unesp.br e webpage http://www.fmb.unesp.br/#!/cep. 

 
 

Para contato com a pesquisadora: 

Pesquisadora: Karen Mendes Graner 

Tel: (0xx19) 2106-5276 

E-mail: kmendesgra@yahoo.com.br 

 

 

 

mailto:capellup@fmb.unesp.br
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APENDICE 2 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 - Protocolo de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da FMB/UNESP 
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Anexo 2 - Protocolo de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 
FOP/UNICAMP 
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Anexo 3 - Comprovante de submissão da revisão integrativa (Capítulo 1) na Revista 
Ciência e Saúde Coletiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


