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Resumo 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das três principais causas de morte em 

adolescentes e jovens adultos. As populações universitárias, enquanto lidam com as mudanças 

desenvolvimentais e com as exigências académicas, estão, muitas vezes, particularmente expostas a 

fatores de risco para o comportamento suicidário. Este estudo pretende analisar um conjunto de 

indicadores de processos psicopatológicos nos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, dando particular ênfase à ideação suicida. Para tal, reunimos uma amostra estratificada de quatro 

das cinco escolas desta universidade, composta por 366 alunos. Os dados foram recolhidos, durante o ano 

letivo 2010/2011, através de medidas de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de solidão, de 

ansiedade social e de vinculação. Os resultados obtidos indicam-nos que 12.6% da amostra já apresentou 

ideação suicida em algum momento na sua vida e 5.5% já pensou seriamente em suicidar-se. Para além 

disso, tal como se verifica noutras amostras universitárias, 10.7% dos alunos apresentaram ideação 

suicida ao longo do último ano e na semana anterior ao preenchimento do questionário. Cerca de metade 

dos sujeitos com ideação suicida estudam na Escola de Ciências Humanas e Sociais e os restantes 

distribuem-se de forma semelhante pelas outras três escolas. Tanto na totalidade da amostra como entre 

indivíduos do mesmo sexo, os alunos que apresentam ideação suicida revelam maiores níveis de 

sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social e de ansiedade nas relações afetivas; e menores 

níveis de conforto com a proximidade e de confiança nos outros. As mulheres apresentam maiores níveis 

de sintomatologia depressiva, de ansiedade nas relações afetivas e de ansiedade social do que os homens. 

Paralelamente, os sujeitos mais novos apresentam mais medos sociais e de abandono do que os mais 

velhos. Ao analisarmos o nível de satisfação com a universidade, com o curso, com os colegas e com os 

professores, verificamos que todas estas variáveis têm algum impacto sobre a saúde mental dos estudantes 

(constatando-se uma maior adaptação emocional à medida que os níveis de satisfação aumentam), mas 

apenas a satisfação com os colegas tem impacto sobre a ideação suicida. O rendimento do agregado 

familiar influencia os níveis de solidão, de sintomatologia depressiva, de ansiedade nas relações afetivas e 

de conforto com a intimidade e a mesada/salário influencia os níveis de ideação suicida, de 

sintomatologia depressiva e de solidão. A ideação suicida apresenta uma relação positiva e significativa 

com a ansiedade nas relações afetivas, a sintomatologia depressiva, a solidão e a ansiedade social e uma 

relação negativa e significativa com o conforto com a proximidade e com a confiança nos outros. A 

solidão e a sintomatologia depressiva apresentam capacidade preditiva sobre a ideação suicida, com um 

odds ratio de 1.095 e 1.108, respetivamente. Concomitantemente, a sintomatologia depressiva, a solidão, 

a ansiedade social, a ansiedade nas relações afetivas, o conforto com a intimidade e a confiança nos 

outros, explicam 44.52% da variância da ideação suicida. Os dados obtidos sugerem a necessidade de 

desenvolver programas de intervenção para alunos em risco e de prevenir o comportamento suicidário na 

comunidade académica. Estudos futuros deveriam incluir a totalidade das escolas que compõem a 

universidade em causa. 

 

Palavras-chave: Ideação suicida; fatores associados; estudantes universitários. 
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Suicidal Ideation and Associated Factors: Study Performed in a Sample from the University Population of 

the University of Trás-os-Montes e Alto Douro 

According to The World Organization of Health, suicide is one of the three main causes of death in 

adolescents and young adults. The university populations, while leading with their developmental 

changes and their academic schedules, are, often, particularly exposed to risk factors for suicidal 

behavior. This study aims to analyze a group of indicators of psychopathological processes in students 

from the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, approaching the suicidal ideation in particular. 

Overall, we gathered a stratified sample of four of the five schools of this university, composed of 366 

students. The data were collected, during the school year 2010/2011, with measures of suicidal ideation, 

depressive symptomathology, loneliness, social anxiety and attachment. The results obtained indicated 

that 12.6% of the participants showed suicidal thoughts at some point in their lives and 5.5% thought 

seriously of committing suicide. Other than that, corresponding with the results of other universities, 

10.7% of the students showed suicidal thoughts throughout the last year of school and one week before 

filling out the questionnaire. About half the people with suicidal thoughts study in the School of Human 

and Social Sciences and the others are spread out similarly through the other three schools. In both, the 

overall group, as with the individuals of the same sex, the students who presented suicidal thoughts show 

higher levels of depressive symptomathology, loneliness, social anxiety and anxiety in affective 

relationships; and lower levels of comfort with the proximity of others and of trust in others. Women 

present higher levels of depression, anxiety in affective relationships and social anxiety in comparison to 

men. On the other hand, the younger people show higher social fears and fear of abandonment than the 

older. In analyzing the level of satisfaction with the university, with the course, with the professors and 

colleagues, we can verify that all of the variables have some impact on the mental health of the students 

(indicating a greater emotional adjustment as their levels of satisfaction increase), but only the satisfaction 

with colleagues has had impact on suicidal thoughts. The household income demonstrates impact on the 

student’s levels of loneliness, depression, anxiety in affective relationships and comfort with intimacy, 

and the salary/allowance influences suicidal thoughts, loneliness and depression. Suicidal thoughts 

present a positive relationship with anxiety in affective relationships, depression, loneliness and social 

anxiety, and a negative relationship with the comfort with intimacy and with the trust in others. 

Loneliness and depression are significant predictors of suicidal thoughts, with an odds ratio of 1.095 and 

1.108, respectively. Concomitantly, depression, loneliness, anxiety in affective relationships, comfort 

with intimacy, trust in others and social anxiety explain 44.52% of the variance of suicidal thoughts. The 

results obtained impose the necessity of creating intervention programs for students at risk and to prevent 

suicidal behavior in the academic community. Future studies should include all schools that compose this 

university. 

 

Key-words: Suicidal ideation; associated factors; university students. 
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Ideação Suicida e Fatores Associados: Estudo Realizado Numa Amostra da 

População Universitária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 Durante a adolescência, o indivíduo vivencia um conjunto alargado de mudanças 

em todas as áreas da sua vida, mobilizando os seus esforços para, com a maturação 

sexual e psicossocial, descobrir e definir a sua identidade (Arslan, Ayranci, Unsal, & 

Arslantas, 2009). Porém, é no final deste período e no início da idade adulta que as 

tarefas psicológicas normativas desenvolvimentais da adolescência ocorrem (Almeida, 

2006). É nesta etapa das suas vidas que se encontra a maioria dos sujeitos quando 

frequenta o ensino superior.  

 A entrada na universidade traz consigo a abertura de novas perspetivas e permite 

traçar um caminho com muitas expectativas e ilusões em relação ao futuro (profissional 

e, em certa medida, também pessoal) (Chafey, 2008). No entanto, este caminho pode 

implicar um conjunto de dúvidas e frustrações que lhe são típicas: por exemplo, as 

dúvidas em relação à capacidade para exercer de forma competente a futura profissão; 

os receios em relação ao mercado de trabalho; o stress associado ao seu desempenho 

académico; o investimento ao nível académico com possível prejuízo ao nível pessoal 

ou vice-versa; a adaptação a um novo local e a novas relações sociais; ou, a necessidade 

de se tornar mais autónomo e independente. Por isso, e tal como qualquer outro jovem 

adulto, os estudantes universitários têm de lidar com as mudanças psicológicas e 

psicossociais associadas à fase de desenvolvimento que atravessam e que exige deles a 

aquisição de autonomia em diversos domínios da sua vida. Mas, para além destes 

aspetos, os estudantes têm também de lidar com as exigências académicas e sociais que 

lhes são colocadas durante a formação universitária e enquanto se preparam para a sua 

carreira profissional (Bayram & Bilgel, 2008). Todas estas circunstâncias obrigam ao 

desenvolvimento ou consolidação de necessidades e capacidades psicossociais, 

refletindo-se de formas diferentes em cada indivíduo tendo em conta, entre outros 

aspetos, a estrutura de personalidade, os estilos cognitivos, as competências sociais e 

estratégias de coping, enfim, a sua singularidade. Em função das suas características 

pessoais e de determinadas circunstâncias sociais e culturais, a necessidade de 

adaptação pode não ser bem-sucedida, levando a um empobrecimento da saúde mental 

do sujeito, com consequente desenvolvimento de traços psicopatológicos e, 

eventualmente, de um processo de suicídio. De facto, o suicídio é a segunda principal 

causa de morte entre os adolescentes portugueses (Oliveira, 2006) e constitui uma das 
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três principais causas de morte dos sujeitos entre os 15 e os 35 anos (World Health 

Organization, 2000), o que deve merecer a preocupação tanto das autoridades como da 

sociedade em geral. 

 

Conceptualização do Suicídio e da Ideação Suicida 

Ao longo dos tempos têm sido propostas inúmeras definições para o suicídio por 

diferentes áreas do saber e, consequentemente, com diferentes perspetivas sobre o tema. 

Saraiva (2006) apresenta uma excelente discussão acerca das diferentes definições e 

caracterizações do suicídio e do ato suicida. Também De Leo, Burgis, Bertolote, 

Kerkhof e Bille-Brahe (2006) apresentam uma discussão muito interessante a este 

respeito e propõem uma ligeira alteração à definição de suicídio desenvolvida em 1986 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), considerando que essa definição não dava 

resposta a todos os problemas de conceptualização do constructo referido. De Leo et al. 

(2006, p. 12) propuseram, então, que “suicide is an act with fatal outcome, which the 

deceased, knowing or expecting a potentially fatal outcome, has initiated and carried 

out with the purpose of bringing about wanted changes”. No entanto, o suicídio em si 

não diz respeito a todo o espectro de comportamentos suicidários, que incluem a 

ideação suicida, a tentativa de suicídio e, por fim, o suicídio consumado 

(Langhinrichsen-Rohling, 2000).  

Por sua vez, a ideação suicida, enquanto comportamento pertencente ao espectro 

de comportamentos suicidários, trata-se de um dos primeiros sinais que nos indica que 

alguém poderá vir a cometer suicídio (Raue, Brown, Meyers, Schulberg, & Bruce, 

2006). De acordo com a American Psychiatric Association (Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders, 2000) as ideias de suicídio podem ser passivas (quando o 

sujeito considera que não vale a pena viver e que, por isso mesmo, estaria melhor 

morto), ativas (quando o sujeito tem pensamentos de se ferir ou de se destruir a si 

próprio) ou podem constituir planos específicos para o sujeito se suicidar. 

 

Prevalência de Ideação Suicida em Populações Universitárias e em Adolescente e 

Jovens Adultos 

 Os estudos até agora existentes relativos à prevalência de ideação suicida em 

estudantes universitários apresentam resultados muito diversos, variando também 

bastante em função do período de tempo a que se refere o questionamento. Por exemplo, 

considerando as quatro semanas anteriores à inquirição dos participantes, Eisenberg, 
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Gollust, Golberstein e Hefner (2007) encontraram uma prevalência de ideação suicida 

de 2.5% em estudantes de licenciatura e 1.6% em estudantes de pós-graduação. Da 

mesma forma, Curran, Gawley, Casey, Gill e Crumlish (2009) verificaram que 5.9% 

dos estudantes apresentavam ideação suicida, sendo que 4.1% não manifestavam 

ideação ativa. Ainda entre populações universitárias, outros estudos indicam 

prevalências de 11.1% (Garlow et al., 2008), 6% (Arria et al., 2009) e 10% (Roberto, 

2009), sendo este último resultado obtido numa amostra de estudantes de Medicina da 

Universidade da Beira Interior. Já em investigações transculturais, Eshun (2000) 

verificou que a prevalência de ideação suicida não era muito díspar entre a amostra 

recolhida nos EUA e no Gana (11.09% e 7.76%, respetivamente) e Eskin, Voracek, 

Stieger e Altinyazar (2011) obtiveram um resultado ainda menos díspar entre uma 

amostra austríaca (5%) e turca (3.7%). 

Se alargarmos o período de inquirição até aos 12 meses (um ano), vemos que os 

dados de prevalência de ideação suicida aumentam significativamente. São disso 

exemplo os valores de 13.7% e 14.3% obtidos por Fridner et al. (2009) numa amostra 

sueca e italiana, respetivamente. Por sua vez, Tyssen, Vaglum, Grønvold e Ekeberg 

(2001) verificaram que 14% dos estudantes que participaram no seu estudo tiveram 

ideias de suicídio no último ano, enquanto Eskin et al. (2011) encontraram uma 

prevalência de 11.3% e 12% numa amostra austríaca e turca, respetivamente. Já num 

estudo com adolescentes não-universitários no Uganda, cerca de 22% da amostra 

pensou seriamente em cometer suicídio durante os últimos 12 meses (Rudatsikira, 

Muula, Siziya, & Twa-Twa, 2007). Esta trata-se de uma percentagem bastante elevada, 

comparativamente com as restantes. Os autores apontam como fatores associados à 

ideação suicida a pouca supervisão parental, ser vítima de bullying, ser do sexo 

feminino e o consumo de tabaco e álcool. É de destacar que mais de metade desta 

amostra era vítima de bullying. 

Apesar de as estatísticas anteriores indicarem que a prevalência de ideação 

suicida é mais comum do que por vezes se possa pensar, os resultados tornam-se ainda 

mais alarmantes se estendermos as análises ao período de vida do sujeito, demonstrando 

que se trata de um fenómeno bastante frequente (Garlow et al., 2008). Tyssen et al. 

(2001) encontraram uma prevalência de 43%, sendo que as ideias de suicídio eram 

explicadas por fatores como a falta de controlo, pelos traços de personalidade, por ser 

solteiro, por acontecimentos de vida negativos e por distress psicológico, 

nomeadamente ansiedade e depressão. É de ressalvar ainda que 8% dos estudantes já 
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chegaram a planear o suicídio e 1.4% tentou suicidar-se. Também o estudo transcultural 

de Eskin et al. (2011) permitiu verificar que ao longo da vida cerca de 26% e 35% das 

amostras estudadas teve ideação suicida e 6.4% e 2.2%, respetivamente, já tentou o 

suicídio em alguma ocasião. Se a análise se aplicar a estudantes não-universitários, as 

estatísticas não diferem significativamente. Os estudos indicam prevalências na ordem 

dos 35% a 40% (Borges & Werlang, 2006; Dervic et al., 2007). Um estudo 

internacional com estudantes universitários envolvidos, de alguma forma, em violência 

no namoro revelou que praticamente metade da amostra portuguesa apresentava ideação 

suicida (48%). É de salientar ainda que, de entre os 22 locais analisados, foi em 

Portugal que se verificaram os maiores níveis de ideação suicida (Chan, Straus, 

Brownridge, Tiwari, & Leung, 2008). Estes dados alertam para a necessidade de 

existirem mais campanhas de prevenção do suicídio já que a ideação suicida é bastante 

comum entre os adolescentes e, neste caso, entre os estudantes universitários. Para além 

disso, os estudos também indicam que a existência de história de ideação suicida é um 

fator preditor de morte por suicídio (Garlow et al., 2008). 

 

Ideação Suicida, Suicídio e Sintomatologia Depressiva 

A presença de ideação suicida está associada a uma diminuição da saúde mental 

dos estudantes universitários (Roberto, 2009). Estes dados evidenciam a existência de 

uma relação negativa entre essas variáveis, fundamentada por vários estudos que 

indicam que a psicopatologia, nomeadamente a depressão e a ansiedade, ou as 

desordens da personalidade são fatores essenciais quando se tenta abordar a ideação 

suicida (Borges & Werlang, 2006; Eisenberg et al., 2007; Garlow et al., 2008; Gençöz 

& Or, 2006; Lasgaard, Goossens, & Elklit, 2010; Peter, Roberts, & Buzdugan, 2008; 

Tyssen et al., 2001) assim como as automutilações (Kirkcaldy, Eysenck, & Siefen, 

2004). A percentagem de estudantes universitários que apresentam ideação suicida e 

sintomatologia depressiva é bastante significativa, uma vez que à medida que aumenta a 

severidade dos sintomas depressivos aumentam as ideias de suicídio (Arria et al., 2009; 

Garlow et al., 2008). A associação entre a ideação suicida e a depressão não é 

inesperada. Uma das formas de a depressão se manifestar é através de desejos de morte, 

o que leva a tentativas de suicídio frequentes e ao suicídio consumado, algo que se 

intensifica quando se evidencia de forma mais intensa a visão negativa em relação ao 

futuro (Borges & Werlang, 2006), ou seja, quando também estão presentes sentimentos 

de desesperança. Esta conjugação de fatores dá origem a um estado psicológico que 
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ultrapassa as típicas categorias de diagnóstico, descrevendo um estado interno de 

intensa angústia (distress), do qual o sujeito sente uma necessidade urgente de alívio 

(Garlow et al., 2008), podendo ver como única solução rápida e eficaz acabar com a sua 

própria vida. Quando não levam ao ato consumado do suicídio, os sintomas depressivos 

têm um impacto significativo na vida pessoal do estudante e no seu comportamento, 

piorando significativamente a satisfação com a vida (Arslan et al., 2009). De acordo 

com Arslan et al. (2009), a existência de história familiar de depressão, de acne facial, 

de imperfeições físicas, o consumo de tabaco e álcool e as preocupações em relação ao 

mercado de trabalho são fatores preditores de depressão relevantes na população 

universitária. 

Tendo em conta os estudos analisados, a média da prevalência de depressão 

entre estudantes universitários ronda os 24% (Arslan et al., 2009; Bayram & Bilgel, 

2008; Cavestro & Rocha, 2006; Curran et al., 2009; Eisenberg et al., 2007; Garlow et 

al., 2008). A prevalência mais elevada foi encontrada por Garlow et al. (2008), onde 

cerca de 53% dos estudantes se encontravam num nível de depressão entre moderado e 

muito severo, enquanto que a prevalência mais baixa (cerca de 11%) foi encontrada por 

Cavestro e Rocha (2006). Já Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005) identificaram a 

presença de transtornos depressivos, ansiosos ou somatoformes em 25% dos estudantes. 

Simultaneamente, a literatura evidencia que a sintomatologia depressiva é tipicamente 

mais comum em estudantes do sexo feminino do que em estudantes do sexo oposto 

(Cerchiari et al., 2005; Claudino & Cordeiro, 2006; Lasgaard et al., 2010).  

A relação que a depressão mantém com o suicídio e com a ideação suicida tem 

sido alvo de muita investigação. Eisenberg et al. (2007) verificaram que cerca de 67% 

dos estudantes universitários que reportavam ideação suicida tinham também algum 

tipo de perturbação depressiva, sendo a Perturbação Depressiva Major a mais comum 

(cerca de 43% dos casos). Cavestro e Rocha (2006) apuraram que a prevalência de 

depressão entre os cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional se situava 

nos 8.9%, 6.7% e 28.2%, respetivamente. Por sua vez, o risco de suicídio para cada um 

dos cursos era de 7.5%, 7.8% e 25.6%, seguindo a ordem referida anteriormente. Na 

totalidade da amostra, a prevalência de depressão rondava os 11% e o risco de suicídio 

os 10%. Estes dados são muito interessantes para evidenciar a relação entre o suicídio e 

a depressão. Pode verificar-se que as taxas de prevalência de ambas as variáveis 

(depressão e risco de suicídio) estão muito próximas em cada um dos cursos e na 

totalidade da amostra, sugerindo que quando existe uma maior prevalência de depressão 
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existe também um maior risco de suicídio. Arslan et al. (2009) verificaram também que 

os estudantes com maiores níveis de depressão obtinham piores valores em todos os 

domínios da satisfação com a vida. Para além disso, os indivíduos que apresentam 

níveis elevados de neuroticismo ou desesperança estão em maior risco de sofrer de 

ansiedade e depressão, sendo que estas perturbações colocam os sujeitos em risco 

acrescido para o comportamento suicidário (Beautrais, 2003) e afirmam-se como 

importantes preditores de ideação suicida para ambos os sexos (Kirkcaldy et al., 2004; 

Tyssen et al., 2001). A sintomatologia depressiva, concretamente, mostra-se um preditor 

relevante independentemente da presença de outras variáveis psicológicas ou 

demográficas (Lasgaard et al., 2010). Borges e Werlang (2006) referem que um 

adolescente com depressão tem nove vezes mais hipóteses de manifestar ideação suicida 

do que aqueles que não apresentam depressão e um adolescente que manifeste 

desesperança tem uma probabilidade sete vezes maior ter ideias de suicídio do que 

aqueles que não manifestam tal sentimento. Tendo em conta a associação entre a 

depressão e a desesperança reportada pela literatura, um indivíduo que num 

determinado momento manifeste ambas as condições tem uma probabilidade muito 

elevada de ter ideias de suicídio graves, assim como de se suicidar, independentemente 

de a sintomatologia ser leve, moderada ou grave (Arria et al., 2009; Borges & Werlang, 

2006). Por sua vez, Curran et al. (2009) referem que a depressão em estudantes 

universitários está associada a um fraco suporte social e a um maior número de eventos 

stressantes. Como o estudante universitário muitas vezes se afasta do seu local de 

residência para continuar a sua formação, pode notar uma quebra significativa nos 

contactos sociais e no número de pessoas disponíveis para obter apoio, o que pode 

despoletar um conjunto de problemas emocionais.  

A presença de depressão não explica por si só a ideação suicida. Em muitos 

casos há variáveis comórbidas que contribuem de forma significativa para que o 

indivíduo pense em acabar com a sua própria vida e noutros casos a sintomatologia 

depressiva nem sequer está presente ou, então, está presente, mas sem atingir relevância 

clínica. Por exemplo, Arria et al. (2009) verificaram que apenas 40% dos estudantes 

com ideação suicida atingiam os critérios necessários para serem diagnosticados com 

depressão. Nos indivíduos com baixos níveis de depressão, os principais preditores de 

ideação suicida foram a desregulação emocional e a falta de suporte social.  
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Solidão, Satisfação com a Vida e Pensamentos Suicidas 

Hoje é sabido que a qualidade e quantidade das relações pessoais estabelecidas, 

assim como o sentimento de pertença a um grupo e a ligação a pessoas significativas 

desempenham um papel importante na satisfação com a vida, já que o isolamento social, 

o facto de o indivíduo não se sentir integrado socialmente e não ter desenvolvidos 

sentimentos de pertença, pode criar condições propensas à ideação suicida e ao suicídio 

(ver: Joiner, 2005), sendo a transição para a universidade uma altura crítica para que 

isso aconteça, uma vez que implica alterações ao nível das relações familiares e dos 

pares (Arria et al., 2009). Por não desenvolver sentimentos de pertença e relações que 

satisfaçam as suas necessidades emocionais o indivíduo pode desenvolver sentimentos 

de solidão. Nas populações universitárias, especificamente, verifica-se que a satisfação 

com as relações está associada negativamente com os níveis de solidão e positivamente 

com os níveis de satisfação com a vida, sendo na população feminina que os 

sentimentos de solidão são mais acentuados e na população masculina que se verificam 

maiores níveis de satisfação com a vida (Bugay, 2007). No entanto, é interessante 

observar que na população estudantil não é apenas a insatisfação com as relações que se 

associa aos sentimentos de solidão. Um estudante universitário, devido à fase de 

desenvolvimento em que se encontra enquanto Pessoa e ao facto de optar pela formação 

superior, tem, à partida, dois pólos que assumem elevada importância: os 

relacionamentos interpessoais; e o desempenho académico. Aqueles alunos cujo 

desempenho académico fica abaixo das suas expectativas apresentam maiores níveis de 

depressão e solidão, enquanto aqueles que têm tendência para serem organizados e 

manterem expectativas elevadas, mas pouco discrepantes em relação ao seu 

desempenho, apresentam uma maior satisfação com a vida e menores níveis de 

depressão e solidão (Wang, Yuen, & Slaney, 2009). Os indivíduos do primeiro grupo, 

possivelmente, não sentem preenchidas as necessidades de suporte emocional, quer 

pelos pais, quer pelos pares, nos períodos de frustração. Neste caso, sem ter o suporte 

emocional e social que desejariam, estão em maior risco de suicídio (Page et al., 2006).  

O estudo dos laços sociais diz respeito a uma área de investigação que tem 

merecido um foco de atenção particular. O exemplo de que estas variáveis são 

consideradas relevantes assenta nas investigações dedicadas a analisar prioritariamente 

o suporte social, a solidão e o isolamento social (Peplau, 1985). A investigação tem 

demonstrado que existe uma associação positiva entre a necessidade de pertença 

(caracterizada pelo desejo de ser aceite pelos outros, de pertencer a grupos e pela reação 
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negativa à rejeição) e a solidão, ou seja, aqueles que têm maior necessidade de pertença 

tendem a sentir-se mais sozinhos (Mellor, Stokes, Firth, Hayashi, & Cummins, 2008). 

Quando os sujeitos estão mais satisfeitos com as relações interpessoais exibem menores 

níveis de necessidade de pertença e de solidão. Para além disso, os sentimentos de 

solidão assumem um papel mediador entre a necessidade de pertença e a satisfação com 

a vida (Mellor et al., 2008). As relações específicas que a solidão mantém com a 

ideação suicida ainda não estão muito bem compreendidas (Lasgaard et al., 2010) e 

poucos estudos dedicam uma importância central ao estudo da solidão na adolescência 

(Page et al., 2006), mas os que até ao momento abordam esta temática revelam que a 

solidão é comum nesta faixa etária, manifestando-se através de sintomatologia afetiva 

(tais como tristeza, depressão ou desesperança), cognitiva (tais como uma visão 

negativa de si mesmo, desvalorização pessoal ou sentimentos de inferioridade) e 

comportamental (tal como inibição social) (para uma análise mais detalhada ver: 

Heinrich & Gullone, 2006) e pode caracterizar-se como “solidão por isolamento 

emocional”, devido à perda ou falta de laços de intimidade ou vinculação a pessoas 

significativas, por exemplo, o melhor amigo ou os pais, e como “solidão por isolamento 

social”, resultante de um défice ao nível do envolvimento com os outros - rede social - 

tais como os colegas ou vizinhos (Gierveld, Tilburg, & Dykstra, 2006; Krause-Parello, 

2008).  

É importante diferenciar a solidão do isolamento social. A solidão (que já foi 

caracterizada, em certa medida, no parágrafo anterior) diz respeito a uma experiência 

subjetiva de dor e desconforto resultante de relações sociais deficitárias quer em termos 

de quantidade, quer em termos de qualidade (sendo incapazes de satisfazer as 

necessidades emocionais e sociais do indivíduo) ou resultante de uma separação física 

ou psicológica (ver: Gierveld et al., 2006; Hymel, Tarulli, Hayden-Thomson, & Terrell-

Deutsch, 1999). Os estudantes ao abrigo do programa Erasmus estão particularmente 

suscetíveis a vivenciarem sentimentos de solidão, afirmando alguns autores que devido 

à deslocação do seu país de origem experienciam “solidão pessoal” (devido à perda de 

contactos com a família), “solidão social” (devido à perda de relações sociais) e 

“solidão cultural” (devido à perda do ambiente cultural ou linguístico desejado) (Sawir, 

Marginson, Deumert, Nyland, & Ramia, 2008). Por sua vez, o isolamento social diz 

respeito ao facto de o indivíduo manter poucos contactos sociais e pouco suporte social 

(sem que isso implique características egodistónicas), podendo desencadear sentimentos 

de solidão ou potenciar a criatividade e produtividade (Galanaki, 2004). O facto de o 
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isolamento social não implicar sentimentos de solidão é reforçado pelo estudo de Mellor 

et al. (2008) onde os indivíduos que vivem sozinhos apresentaram menores níveis de 

satisfação com as relações interpessoais, mas, por outro lado, apresentavam menor 

necessidade de pertença e valores de satisfação com a vida semelhantes àqueles que 

vivem com outros. Os estudos que analisam a solidão na adolescência e a sua relação 

com o comportamento suicidário mostram resultados muito relevantes. Page et al. 

(2006) utilizaram uma amostra composta por adolescentes de três países e a análise a 

cada um dos grupos evidenciou uma relação significativa entre as tentativas de suicídio 

nos últimos 12 meses e a solidão, sendo um resultado válido para ambos os sexos. No 

mesmo estudo, foi possível verificar uma associação entre os sentimentos de 

desesperança e as tentativas de suicídio. No entanto, uma vez removido o efeito da 

solidão, essa relação desaparecia em alguns grupos e noutros tornava-se 

significativamente mais fraca. Isto mostra que, mesmo que o sujeito apresente 

sentimentos de desesperança, um bom suporte social pode ser um fator protetor contra 

as tentativas de suicídio. Também Rudatsikira et al. (2007) verificaram que maiores 

níveis de solidão estão associados a um aumento das ideias de suicídio. Já o suporte 

social apresenta uma relação oposta, ou seja, quando os sujeitos estão menos apoiados 

socialmente apresentam maiores níveis de ideação suicida (Arria et al., 2009; Curran et 

al., 2009). Outros dados sugerem que os indivíduos que atribuem o fracasso interpessoal 

às suas próprias características e capacidades tendem a apresentar maiores níveis de 

solidão, não havendo diferenças culturais a este nível (Anderson, 1999), o que 

demonstra que a relação entre estas variáveis se assume como universal na 

adolescência. Estes resultados alertam para a necessidade de se ter em conta os 

sentimentos de solidão e de se desenvolver mais investigações na população adolescente 

onde esta variável seja incluída, particularmente no que diz respeito às investigações 

relativas ao comportamento suicidário. Por outro lado, é possível identificar estudos 

onde os sentimentos de solidão não demonstram capacidade preditiva sobre a ideação 

suicida (Lasgaard et al., 2010), o que sugere a necessidade de aprofundar o 

conhecimento acerca da relação entre estas variáveis. 

Krause-Parello (2008) ao fazer um levantamento de dados existentes na 

literatura sobre a solidão em contexto escolar refere que os estudantes ao mudarem de 

ambiente académico (por exemplo, mudar de universidade ou transitar da escola 

secundária para a universidade) podem sentir-se sem ligações aos pais, colegas e 

professores e, como tal, emocionalmente isolados e sozinhos. Facto que é bastante 
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relevante, uma vez que a presença de valores clínicos de solidão está associada não só a 

piores níveis de saúde mental e bem-estar, assim como a um agravamento na saúde 

física e a um aumento do risco de morte (Krause-Parello, 2008; Patterson & Veenstra, 

2010). 

 

Ansiedade Social e Variáveis Associadas: Como Elas se Relacionam com a Ideação 

Suicida 

Falar em público trata-se do medo social mais prevalecente (Tillfors & Furmark, 

2007). Em geral, a existência desse medo está associada a uma maior tendência para 

abandonar os estudos, já que a exposição oral de conteúdos perante um grupo de 

pessoas é uma atividade frequente durante a formação universitária. Apesar de se supor 

esta associação, são poucos os estudos que fazem o levantamento da presença de Fobia 

Social em estudantes universitários. Se os indivíduos com Fobia Social evitam situações 

em que possam ser julgados socialmente, pode esperar-se que apresentem um baixo 

nível educacional, uma vez que tendem a abandonar a escola mais cedo e já algumas 

investigações têm demonstrado uma associação entre os medos sociais e a desistência 

dos estudos (Tillfors & Furmark, 2007; Van Amerigen, Mancini, & Farvolden, 2003). 

Então, de acordo com estas premissas, a presença de Fobia Social em populações 

universitárias seria relativamente baixa, no entanto, alguns estudos não suportam tal 

conclusão. Wilson (2005) utilizou três questões relativas à Fobia Social em que os 

participantes deveriam responder numa escala de 0 a 9, sendo que uma pontuação igual 

ou superior a 6 pontos seria indicativa da presença dessa perturbação. Com este ponto 

de corte, o autor obteve uma prevalência de 30%. No entanto, optando pelo valor 7 

como ponto de corte, a prevalência de Fobia Social desceu para 18%, o que se trata de 

uma diminuição acentuada. Deve ainda destacar-se que cerca de 7% dos alunos 

pontuavam no nível máximo da escala, ou seja, no número 9. Estes resultados estão de 

acordo com os dados obtidos por Shah e Kataria (2010) que obtiveram uma taxa de 

Fobia Social a rondar os 20%, sendo que em 70% dos casos a sintomatologia 

manifestava-se de forma moderada, em 24% de forma severa e em 6% de forma muito 

severa. Por sua vez, Tillfors e Furmark (2007) obtiveram uma prevalência de 16.1%. O 

facto de ter de falar ou mostrar desempenho em frente a um grupo foi o medo social 

mais frequente, sendo referido por 71% dos indivíduos com Fobia Social e 19% dos 

sujeitos que não preenchiam os critérios para tal perturbação. Nesse estudo, os alunos 

com Fobia Social eram, em geral, mais novos do que os restantes. Os autores fizeram 
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também, de entre os indivíduos com condições para serem diagnosticados com Fobia 

Social, a diferenciação entre aqueles que obtinham os valores mais elevados e aqueles 

que obtinham os valores mais baixos, criando dois grupos com a seguinte terminologia: 

“fobia social generalizada” para aqueles cujos valores eram mais elevados; e “fobia 

social discreta” para aqueles cujos valores eram mais baixos. Em ambos os grupos o 

medo de falar em público era o mais comum. Os restantes medos que implicam iniciar 

ou manter algum tipo de interação com uma pessoa estranha também eram dos mais 

presentes em ambos os grupos. No entanto, o grupo denominado de “fobia social 

discreta” obteve sempre valores mais baixos tanto na prevalência de todos os medos 

sociais analisados, com em termos do nível de stress social e número de critérios para a 

presença de Perturbação Evitante da Personalidade.  

Tillfors e Furmark (2007) verificaram que a presença de Fobia Social está 

associada a um comportamento evitante mais significativo perante situações em que os 

indivíduos têm que falar em público. Em geral, os estudantes universitários com Fobia 

Social tendem a adotar estratégias mais disfuncionais do que aqueles sem a mesma 

perturbação. As estratégias normalmente utilizadas passam por: pensar noutras coisas 

(diferentes da situação temida); tomar ansiolíticos nos momentos que precedem 

situações de exposição social; ensaiar intensivamente; e respirar fundo. Estas estratégias 

potenciam o risco de abandono dos estudos e exprimem-se em comportamentos de 

evitamento, por antecipação da situação temida e durante essa mesma situação (Tillfors 

& Furmark, 2007). Os mesmos autores puderam também observar que a maioria dos 

indivíduos com Fobia Social pertencia ao grupo designado de “fobia social discreta”, 

dando a ideia de que, no geral, os sujeitos com esta perturbação que procuram formação 

superior apresentam sintomas com uma intensidade média. Aqueles sujeitos cuja 

sintomatologia se manifesta de forma severa tendem a crescer em localidades com 

menos habitantes. Possivelmente, estes indivíduos vivem de forma agonizante a 

deslocação para uma comunidade maior onde existem mais pessoas estranhas, perdendo 

os laços sociais mais apertados que mantinham na localidade de origem, onde as 

situações de exposição social são relativamente restritas, o que leva a um agravamento 

do seu nível de funcionamento (Tillfors & Furmark, 2007). No estudo de Bella e 

Omigbodun (2009) foi possível verificar que é nas classes sociais mais baixas que se 

encontram os sujeitos com os maiores níveis de Fobia Social. Estes autores obtiveram 

uma prevalência de Fobia Social de 9.4% e 8.5% ao longo da vida e nos últimos 12 

meses, respetivamente. Por sua vez, na população estudada por Izgiç, Akyuz, Dogan e 
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Kugu (2004) obteve-se uma prevalência de 9.6% ao longo da vida e 7.9% nos últimos 

12 meses. 

Os indivíduos com Fobia Social, pelas características da perturbação, tendem a 

diminuir significativamente os seus contactos sociais e a isolar-se, a não participar em 

atividades sociais ou cerimónias, a não ser capazes de iniciar novas relações, têm 

dificuldades em manter passatempos que impliquem interação com outras pessoas 

(mesmo que o desejem), entre outras, o que pode potenciar sentimentos de solidão. Ao 

nível académico, os prejuízos derivados da ansiedade social são facilmente 

reconhecidos pelos estudantes, sendo que os mais frequentes são o desempenho abaixo 

do potencial do sujeito, as dificuldades em enfrentar as avaliações práticas e em colocar 

questões na sala de aula e um sentimento de desconforto que os leva ao evitamento de 

debates em grupo, seminários ou apresentações (Shah & Kataria, 2010). Daqui podem 

derivar sentimentos de frustração, baixa autoestima e autoconceito e uma autoimagem 

mais negativa. É precisamente no grupo de sujeitos com baixa autoestima que a 

prevalência de Fobia Social tende a ser maior (Izgiç et al., 2004). De acordo com Izgiç 

et al. (2004), os sujeitos com uma autoestima elevada sentem-se mais confortáveis com 

as interações sociais e por essa razão têm maior facilidade em desenvolver relações com 

os pares, já que se sentem mais confiantes em si próprios, ao mesmo tempo que o seu 

“à-vontade” deixa os outros desinibidos. Os indivíduos com Fobia Social também 

tendem a apresentar uma fraca imagem corporal quando comparados com os sujeitos 

sem o mesmo diagnóstico. Por se julgarem de forma negativa, tornam-se pessoas 

insatisfeitas consigo próprias e desvalorizam-se. Para além disso, têm duas vezes mais 

hipóteses de sofrer de depressão (Bella & Omigbodun, 2009). 

A Fobia Social não só está relacionada com variáveis que tendem a associar-se à 

ideação suicida, como se relaciona diretamente com este tipo de ideias. Sareen et al. 

(2005a) analisaram um conjunto de perturbações de ansiedade (nomeadamente, a Fobia 

Social, a Fobia Específica, a Perturbação de Ansiedade Generalizada, a Perturbação 

Obsessivo-Compulsiva e a Agorafobia com Perturbação de Pânico) que estariam 

associadas à ideação suicida. Com esta análise concluiu-se que cerca de 52% dos 

indivíduos com ideação suicida tinham pelo menos uma perturbação de ansiedade. O 

mesmo aconteceu com cerca de 64% dos indivíduos que tinham feito tentativas de 

suicídio. Todas as perturbações analisadas estavam fortemente relacionadas com as 

ideias de suicídio e com as tentativas de suicídio ao longo da vida. Os dados relativos à 

Fobia Social, em específico, indicaram que cerca de 25% e 28% dos indivíduos com 
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ideação suicida e com tentativas de suicídio, respetivamente, sofrem desta perturbação 

(Sareen et al., 2005a). Apesar de estes dados não serem obtidos com populações 

universitárias, são indicativos de que os estudantes do ensino superior que sofram desta 

perturbação (particularmente tendo em conta os fatores específicos que desencadeiam e 

reforçam essa sintomatologia, tais como as avaliações de desempenho a que são 

expostos ao nível académico, frequentemente em frente a um grupo de pessoas, e o 

isolamento com o decorrente prejuízo ao nível social) podem desenvolver ideação 

suicida e tentar o suicídio. Estes dados sugerem que as perturbações de ansiedade estão 

relacionadas e constituem um fator de risco significativo, independente da presença ou 

não de outras variáveis, para as ideias e tentativas de suicídio quer ao nível transversal 

ou longitudinal. 

A Fobia Social está associada a um défice ao nível da saúde física, psicológica e 

dos relacionamentos sociais. Esta perturbação está relacionada também com a 

incapacidade funcional que os indivíduos possam apresentar ao nível do trabalho e da 

vida social e familiar (Shah & Kataria, 2010). Se nos referirmos à ansiedade patológica 

em geral, vários estudos indicam que a prevalência de tal condição em estudantes 

universitários e adolescentes é comum e está relacionada com um conjunto de variáveis 

sociais e psicológicas, entre elas a ideação suicida (Bhasin, Sharma, & Saini, 2010; 

Bayram & Bilgel, 2008; Claudino & Cordeiro, 2006; Eisenberg et al., 2007; Tyssen et 

al., 2001). 

 

Vínculos Afetivos e Ideação Suicida 

Quando falamos em Fobia Social referimo-nos também ao grau de conforto ou 

desconforto que o indivíduo sente com as relações sociais. Em última análise, falamos 

dos estilos de vinculação. Estes estilos ou padrões constituem aspetos centrais das 

relações interpessoais e podem desempenhar um papel fundamental no que respeita à 

vivência do período universitário. O maior ajustamento à universidade está associado 

quer à qualidade, quer à quantidade de relações estabelecidas com os pares, mas a 

qualidade dessas relações parece ser mais importante. Basicamente, à medida que as 

relações do estudante com os seus colegas melhoram, o seu ajustamento académico, 

social, pessoal-emocional e a vinculação à instituição aumentam (Buote et al., 2007), o 

que destaca a importância de se estabelecer relações de proximidade e de conforto com 

os seus semelhantes.  
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Peter et al. (2008) referem que quando os adolescentes apresentam 

sintomatologia depressiva ou ansiosa tendem a manifestar um padrão de vinculação 

negativo em relação aos pais. Os mesmos autores destacam ainda que os estilos de 

vinculação que implicam estimulação negativa por parte dos progenitores estão 

associados a maiores níveis de ideação suicida. Concomitantemente, alguns estudos 

sugerem que um vínculo adequado à família reduz significativamente as tentativas de 

suicídio em adolescentes (Maimon, Browning, & Brooks-Gunn, 2010), o que significa 

que, mesmo que o jovem tenha ideias de suicídio, quando existe uma vinculação 

positiva e suporte por parte da família o processo típico que conduz ao suicídio pode 

não se desenvolver. No entanto, também há estudos que indicam que o facto de o 

adolescente estabelecer uma vinculação positiva com os pais, colegas ou escola não 

constitui um fator protetor em relação à ideação suicida (Peter et al., 2008).  

Ben-Ari (2004) verificou que os estudantes com vinculações seguras recorrem e 

mantêm uma rede de suporte social mais alargada em caso de terem problemas 

financeiros, emocionais, relacionais ou mudanças significativas nas suas vidas, quando 

comparados com indivíduos com vinculação evitante ou ansiosa-ambivalente, já que 

veem nos diferentes sectores da sua vida fontes potenciais de suporte social. O mesmo 

autor referiu ainda que o estilo de vinculação seguro é o mais prevalecente, seguido do 

evitante e, por último, do ansioso-evitante. Estes dois últimos estilos de vinculação 

podem levar a um prejuízo nos relacionamentos devido às particularidades no 

funcionamento destes sujeitos, acabando os outros por reforçar os seus modelos 

internos. Como tal, com a diminuição do suporte social, o indivíduo pensa que não 

consegue ser amado, surgindo, então, sentimentos de solidão e até sintomatologia 

depressiva (Ma, 2006), o que aumenta a probabilidade de manifestar ideação suicida. 

Também Sang (2009) verificou que os estilos de vinculação inseguros apresentavam 

níveis de depressão clinicamente significativos e que apenas nos estudantes com um 

padrão de vinculação seguro a sintomatologia depressiva não atingia níveis clínicos. 

Este estudo comparou também um grupo de estudantes de origem ocidental e outro de 

origem oriental, verificando que no grupo ocidental a depressão é mais frequente. No 

estudo de Wearden, Perryman e Ward (2006) foi possível verificar que indivíduos com 

um estilo de vinculação preocupado tendem a procurar mais segurança nos outros (com 

medo da rejeição), apresentam sintomas mais intensos de hipocondria e mais afeto 

negativo. Para além disso, o estudo de Davaji, Valizadeh e Nikamal (2010) indica-nos 

que os padrões de vinculação inseguros apresentam uma associação positiva com a 
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ideação suicida. Já com o padrão de vinculação seguro as ideias de suicídio mantêm 

uma relação negativa. Por sua vez, Lessard e Moretti (1998) verificaram que a ideação 

suicida mantém uma relação positiva com os padrões de vinculação que têm um modelo 

do Eu-negativo (preocupado e amedrontado), verificando-se uma relação oposta com os 

padrões de vinculação que mantêm um modelo do Eu-positivo (seguro e desligado). 

 

Relações Familiares, Relações Amorosas, Psicopatologia e Comportamentos 

Suicidários: Como estes Fatores se Relacionam em Adolescentes, Jovens Adultos e 

Estudantes Universitários 

As relações interpessoais, em toda a sua complexidade, têm características 

específicas que parecem estar associadas de alguma forma à ideação suicida e que têm 

influência sobre a saúde mental do sujeito. Lasgaard et al. (2010) e Eisenberg et al. 

(2007) verificaram que a educação parental possui poder preditivo sobre a ideação 

suicida. As crianças e adolescentes com comportamentos e pensamentos suicidas 

tendem a vivenciar relações familiares e interações mais negativas com os pais (Gençöz 

& Or, 2006). Kirkcaldy et al. (2004) obtiveram resultados inesperados no que diz 

respeito à relação entre a ideação suicida e a interação pais-filhos. Concretamente, 

verificaram que a maiores níveis de rejeição maternal correspondem menores níveis de 

ideação suicida. Como possíveis explicações apontam as seguintes duas razões: 1) o 

efeito de desejabilidade social na resposta ao questionário, negando problemas com os 

pais, ou 2) os adolescentes poderem não ter pensamentos suicidas por se manterem 

distraídos com os problemas familiares. No entanto, Arria et al. (2009) afirmam que um 

maior conflito entre o estudante e as figuras parentais está associado a uma maior 

probabilidade de o primeiro manifestar ideação suicida, apesar de, em relação à figura 

materna, isso só acontecer caso se verifiquem sintomas depressivos com alguma 

gravidade. O contraste entre estes dados leva-nos a crer que esta relação necessita de 

maior análise. Para além disso, Gençöz e Or (2006) verificaram que a coesão familiar 

possui poder preditivo sobre a ideação suicida em estudantes universitários. 

Nomeadamente, uma fraca coesão familiar parece manter uma relação forte com a 

probabilidade de os estudantes cometerem suicídio.  

A ideação suicida é também mais prevalecente nos jovens cujos progenitores 

estão separados (Beautrais, 2003; Dervic et al., 2007). Os dados desses estudos alertam-

nos para a necessidade de ter em conta, para além das perturbações psiquiátricas e 

variáveis psicológicas associadas ao suicídio, as relações familiares. Estas relações 
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influenciam não só o surgimento de ideação suicida como também os níveis de 

depressão dos adolescentes, já que a menores níveis de exigência e responsividade 

parental correspondem maiores níveis de depressão (Reppold & Hutz, 2003). Ou seja, o 

facto de o adolescente se sentir apoiado pelos pais e de, ao mesmo tempo, estes 

assumirem um papel disciplinador faz com que o indivíduo tenha um melhor 

ajustamento psicológico. A disponibilidade dos pais para ouvir os filhos e para lhes 

proporcionar um espaço onde, de forma aberta, possam debater os seus problemas, 

possíveis alternativas de ação (mais assertivas) e diferentes estratégias para lidar com os 

problemas contribui para manter o equilíbrio emocional do adolescente (Bhasin et al., 

2010; Reppold & Hutz, 2003). No entanto, se o adolescente tiver pouca capacidade 

verbal para comunicar os seus sentimentos, tais circunstâncias perdem a sua capacidade 

protetora (Peter et al., 2008). Outros estudos sugerem que, ao se sentirem pressionados 

pelos pais para estudar, os adolescentes evidenciam maiores níveis de depressão e stress 

e, no caso de existir violência interparental, manifestam também valores mais elevados 

de ansiedade (Bhasin et al., 2010). É também de destacar que há estudos que referem 

que a totalidade (100%) dos jovens que tentam cometer suicídio conhecem alguém, 

desde amigos, vizinhos, parentes ou familiares em primeiro grau, que também o tenha 

tentado e em 64% dos casos conhecem alguém que de facto se suicidou (Borges & 

Werlang, 2006), o que nos deve alertar para uma possível identificação do adolescente 

com a figura que teve comportamentos suicidários e para a possível aquisição de 

estratégias (desadequadas) de resolução de problemas. 

Em populações universitárias, a violência entre os parceiros amorosos também 

se relaciona com a manifestação de depressão e ideação suicida (Chan et al., 2008; 

Tyssen et al., 2001). Especificamente, a ideação suicida relaciona-se com níveis severos 

de agressão física quer para a vítima, quer para o agressor. Se tivermos em conta o sexo 

dos estudantes, existem algumas variações. Para os estudantes do sexo masculino, a 

presença de ideação suicida só se verifica quando são vitimas de agressões físicas, 

enquanto que para o sexo feminino a ideação suicida manifesta-se no caso de serem 

vítimas de agressões físicas, quando as agressões causam ferimentos e quando são 

vítimas de coerção sexual (Chan et al., 2008). Chan et al. (2008) afirmam também que 

as autoagressões estão associadas à violência física e sexual para ambos os sexos, 

independentemente de serem vítimas ou agressores. No entanto, todas estas relações 

parecem ser explicadas pela presença de depressão. Isto significa que a ideação suicida 

só se relaciona com a violência entre parceiros amorosos quando a sintomatologia 
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depressiva resulta do facto de o sujeito ter agredido o seu parceiro ou quando é vitima 

de agressão por parte do mesmo.  

 

Desregulação Emocional, Ruminações, Estilos Cognitivos e Traços de 

Personalidade: O que é Conhecido das Interações entre Estas Variáveis e a 

Ideação Suicida 

A desregulação emocional tem-se apresentado como um fator preditor da 

ideação suicida em populações não-clínicas (ver: Arria et al., 2009), o que desperta um 

interesse acrescido pelo estudo das relações entre estas variáveis. Apesar de ser 

conhecido que o suicídio está associado a traços de personalidade como a impulsividade 

ou agressividade (Beautrais, 2003), típicos, por exemplo, das perturbações antissocial e 

borderline da personalidade (Chan et al., 2008), em populações sem tais diagnósticos a 

relação entre a desregulação emocional e a ideação suicida não é muito estudada. Neste 

sentido, os resultados de Arria et al. (2009) vêm demonstrar que na população 

universitária a ideação suicida está também associada a sintomas externalizadores 

(como a raiva e a agressividade), para além de estar associada, como seria de esperar, a 

sintomas internalizadores (como a depressão). Tyssen et al. (2001) também apontam a 

falta de controlo como um fator positivamente relacionado com a ideação suicida, assim 

como Garlow et al. (2008) que encontraram uma associação entre a presença de ideação 

suicida e a irritabilidade, a raiva e a perda de controlo. Estes dados sugerem que os 

mecanismos subjacentes à ideação suicida são múltiplos e heterogéneos, o que nos 

alerta para a necessidade de se ter em conta outras variáveis quando se pretende medir o 

risco de suicídio (Arria et al., 2009), estando a relação entre as variáveis 

externalizadoras e a ideação suicida a carecer de mais investigação para que se 

compreenda de forma mais clara a sua relação. 

Outro aspeto frequente em situações de stress agudo ou angústia (distress), mas 

significativamente diferente, são as ruminações. Vários estudos indicam que os 

pensamentos intrusivos estão relacionados com a ansiedade e com a depressão, 

mantendo uma associação positiva (Flett, Madorsky, Hewitt, & Heisel, 2002; Geiger & 

Kwon, 2010). As investigações até agora realizadas tendem a demonstrar que as 

ruminações são mais comuns entre as mulheres e tendem a piorar e a prolongar emoções 

negativas (Geiger & Kwon, 2010). Desta forma, é possível argumentar que quando um 

indivíduo experiencia mais ruminações poderá, em consequência das emoções negativas 

que tais ruminações possam desencadear, ter uma maior tendência para apresentar 
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ideação suicida. Os resultados obtidos por Eshun (2000) confirmam precisamente esta 

ideia, já que em ambas as populações universitárias estudadas (uma dos Estados Unidos 

e outra do Gana) as ruminações estavam associadas positivamente à ideação suicida. 

Concomitantemente, as ruminações demonstraram ser um preditor relevante da ideação 

suicida em ambas as culturas. Estes dados indicam que o efeito das ruminações sobre as 

ideias de suicídio se mantém independentemente de o indivíduo fazer parte de uma 

cultura de carácter mais individualista ou mais coletivista. Eshun (2000) afirma que o 

indivíduo com ruminações, pelas características de tal fenómeno, pode tornar-se 

desagradável para as pessoas que lidam com ele, já que é visto como alguém que 

perpetua determinados pensamentos. Estas características podem potenciar a 

desaprovação e, como tal, levar o indivíduo a alguma alienação social, aumentando os 

sentimentos de solidão, de desesperança e os níveis de ideação suicida. As ruminações 

podem também potenciar estados depressivos, já que os pensamentos intrusivos acerca 

de um evento adverso podem levar o indivíduo a desenvolver um estado de disforia. Os 

sintomas depressivos pioram se o sujeito manifestar desesperança, uma vez que não se 

sente motivado para ultrapassar o problema nem considera possuir recursos para o 

enfrentar, dado importante tanto mais quanto se sabe que os sujeitos que apresentam 

níveis elevados de esperança conseguem evitar mais facilmente os efeitos depressivos 

das ruminações e as ideias de suicídio, assim como sentir-se capazes de ultrapassar o 

problema (Geiger & Kwon, 2010). Em suma, a maioria das investigações realizadas até 

ao momento, que analisam a relação entre as ruminações e o comportamento suicidário 

(alvo de um interesse acrescido ao longo dos últimos 10 anos, aproximadamente), 

sugerem que o aumento das ruminações está associado a um aumento dos 

comportamentos suicidários (Morrison & O’Connor, 2008). 

Numa revisão de literatura, Beautrais (2003) fez um levantamento dos estilos 

cognitivos e traços de personalidade que estão mais relacionados com a ideação suicida 

em adolescentes. Entre eles estão a baixa autoestima, elevados níveis de neuroticismo, 

elevado locus de controlo externo, níveis elevados de desesperança e introversão, assim 

como de impulsividade, de procura de novidade, de imprudência e a tendência para 

correr riscos. A autora verificou também a existência de uma associação frequente entre 

as ideias de suicídio e traços de dependência, de passividade, de obsessão e de histeria, 

assim como a tendência para rejeitar as outras pessoas, a ansiedade traço e estado, a 

raiva, a agressão verbal e física, sentimentos de inadequação social e pouca capacidade 

cognitiva para medir as consequências dos comportamentos. Na mesma revisão de 
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literatura, identificaram-se ainda as perturbações mentais mais comummente associadas 

às ideias de suicídio na população adolescente: as perturbações de estado de ânimo 

(humor), os comportamentos antissociais, as perturbações de ansiedade e as 

perturbações associadas ao abuso de substâncias (como o álcool, tabaco, cannabis e 

outras drogas). 

 

Comportamentos Suicidários e o Consumo de Drogas 

Relativamente ao uso de drogas, Dervic et al. (2007) encontraram dados que 

justificam uma associação positiva entre o consumo de estupefacientes e a ideação 

suicida. Especificamente, os autores verificaram que os estudantes com ideação suicida 

apresentavam consumos de substâncias mais frequentes do que aqueles sem ideação 

suicida (26.5% vs 6%, respetivamente). Por sua vez, o consumo de tabaco, que foi 

analisado isoladamente em relação às restantes drogas, rondava os 53% nos indivíduos 

com ideação suicida e os 34% naqueles sem ideias de suicídio. Os autores verificaram 

ainda que é nos estudantes do sexo masculino que estes comportamentos de risco são 

mais frequentes. No estudo de Arslan et al. (2009) podemos verificar que o abuso de 

substâncias não se relaciona apenas com a ideação suicida. Estes autores verificaram 

que nos estudantes universitários tanto o consumo de tabaco como o de álcool estão 

relacionados com maiores níveis de depressão. Ora, os indivíduos que consomem ambas 

estas substâncias estão significativamente em maior risco de depressão, sendo este um 

problema de saúde pública, já que quem fuma geralmente também bebe álcool e vice-

versa (Arslan et al., 2009). Tendo em conta a relação entre o abuso de substâncias e a 

ideação suicida e entre o abuso de substâncias e a depressão pode considerar-se que os 

indivíduos que apresentam quadros depressivos e que para lidar com o sofrimento 

psicológico se refugiam no abuso de álcool ou outras drogas estão em elevado risco de 

manifestar ideias de suicídio, assim como de por termo à sua própria vida. Os resultados 

obtidos por Curran et al. (2009) dão suporte a esta ideia, uma vez que demonstram que 

o abuso de álcool está associado à presença de ideação suicida com um nível de 

gravidade muito significativo. Os estudantes universitários, estando na sua grande 

maioria deslocados do seu local de residência (Eisenberg et al., 2007), com pouco 

suporte social (Curran et al., 2009), por vezes com bastantes dificuldades em cumprir as 

exigências de formação e insatisfeitos com a sua educação, podem desenvolver 

sintomatologia depressiva, ansiosa ou stress (Bayram & Bilgel, 2008). Se a estas 

condições acrescentarmos a tendência para o abuso de álcool ou outras substâncias, 
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podemos ver na população universitária um grupo em que os fatores de risco comuns 

para o suicídio se manifestam de forma particularmente frequente.  

Os resultados obtidos por Schaffer, Jeglic e Stanley (2008) são muito claros no 

que diz respeito à análise das relações entre as ideias e o comportamento suicidário e o 

abuso de álcool em populações universitárias. Nesse estudo, foi verificado que os 

estudantes que fazem consumos excessivos de álcool têm uma maior probabilidade de já 

ter tentado o suicídio no passado e de ter tido ideias de suicídio. Ao mesmo tempo, 

acreditam mais frequentemente do que aqueles que não bebem que irão fazer uma 

tentativa de suicídio no futuro. Ou seja, o consumo abusivo de álcool está associado a 

maiores níveis de ideação suicida e à medida que aumenta o consumo de álcool aumenta 

a probabilidade de um adolescente ou jovem adulto se envolver em comportamentos 

suicidários no futuro (Rudatsikira et al., 2007; Schaffer et al., 2008). No entanto, há 

também autores que não encontram relação entre o abuso de álcool e a ideação suicida 

(Garlow et al., 2008), mas estes dados são pouco comuns. Quando um sujeito tem 

consumos de álcool excessivos pode não ser apenas para aliviar ou fazer esquecer o 

sofrimento psicológico que o perturba. Pode ser também para obter um estado de 

desinibição de comportamento social que lhe permitirá ultrapassar determinados medos, 

para assim iniciar interações que no estado de sobriedade seriam muito difíceis, já que o 

sujeito está mais sensível a críticas, à rejeição e ao facto de ser julgado negativamente 

pelos outros. Portanto, esses consumos parecem estar relacionados com alguma 

ansiedade social, já referida anteriormente. 

 

Ideação Suicida, Psicopatologia e Variáveis Sociodemográficas 

A ideação suicida tem sido associada a um conjunto alargado de variáveis. A 

literatura, em geral, aponta para o facto de a ideação suicida, o comportamento 

automutilatório ou as tentativas de suicídio, serem mais comuns em mulheres do que em 

homens estudantes universitários ou na faixa etária onde tipicamente se encontram as 

populações universitárias (Arria et al., 2009; Borges & Werlang, 2006; Chafey, 2008; 

Dervic et al., 2007; Kirkcaldy et al., 2004; Rudatsikira et al., 2007; Roberto, 2009; 

Schaffer et al., 2008), sendo também indicada uma probabilidade duas vezes superior de 

as raparigas manifestarem ideação suicida, comparativamente com os rapazes (Borges 

& Werlang, 2006). Para além disso, Kirkcaldy et al. (2004) verificaram que a 

autoimagem negativa constitui um preditor dos desejos de morte nos adolescentes do 

sexo feminino. No mesmo sentido, Façanha, Erse, Simões, Amélia e Santos (2010) 



26 
 

durante a aplicação de um programa de prevenção do suicídio verificaram que, quer no 

início da intervenção, quer no final, as adolescentes apresentavam valores de autoestima 

mais baixos e deixavam-se afetar mais facilmente pelos acontecimentos da vida 

quotidiana do que os rapazes.  

No entanto, há estudos que indicam que os estudantes universitários do sexo 

masculino apresentam maior falta de confiança na capacidade de 

desempenho/autoeficácia do que as estudantes (Cerchiari et al., 2005). Também é 

possível encontrar investigações que sugerem não haver diferenças significativas entre 

ambos os sexos nos níveis de ideação suicida ou que mostram que este fenómeno é mais 

frequente nos estudantes do sexo masculino (Eisenberg et al., 2007; Eshun, 2000; Eskin 

et al., 2011; Tyssen et al., 2001), mas a tendência é, seguramente, para uma maior 

prevalência em mulheres.  

A relação entre as ideias de suicídio e a moradia do estudante durante o tempo 

de aulas, que implica a análise das pessoas com quem ele habita, também tem sido alvo 

de investigação. Há estudos que demonstram que estar casado ou coabitar com o 

parceiro amoroso permite aos sujeitos manter maiores níveis de saúde mental e menos 

pensamentos suicidas (Eisenberg et al., 2007; Tyssen et al., 2001). Por outro lado, 

Eisenberg et al. (2007) verificaram que aqueles estudantes que vivem com os pais ou 

com o cuidador têm uma maior probabilidade de desenvolver pensamentos suicidas. De 

acordo com os autores, existem duas possíveis explicações para tais resultados: uma 

delas diz respeito a um processo de seleção em que aqueles indivíduos mais vulneráveis 

continuam a viver com a família; e a segunda diz respeito a um processo causal em que 

aqueles que permanecem com os pais impedem o seu processo de individuação, 

surgindo a psicopatologia. Nesse estudo, os sujeitos que moravam em residências 

universitárias apresentavam menos problemas mentais do que aqueles que viviam com 

os pais ou em residências que não estavam ligadas à universidade. Os resultados obtidos 

por Claudino e Cordeiro (2006) são semelhantes aos referidos por Eisenberg et al. 

(2007). A principal diferença (e constatação a acrescentar) reside no facto de serem 

aqueles que arrendaram uma casa só para si os que apresentam maiores níveis de 

depressão e ansiedade (mas, deve destacar-se que as diferenças obtidas não foram 

estatisticamente significativas). No entanto, é possível encontrar resultados 

contraditórios, uma vez que uns estudos indicam que os aspetos sociodemográficos, 

como a idade, o género (como tem sido descrito ao longo deste trabalho) e a residência 

(morar com os pais ou longe da casa dos pais), têm um poder preditivo sobre a ideação 
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suicida, apesar de não serem tão relevantes como a presença de perturbações mentais 

(Gençöz & Or, 2006), enquanto que outros indicam que não há poder preditivo quer 

seja sobre a ideação suicida, quer seja sobre a depressão (Lasgaard et al., 2010). 

Os dados relativos à relação entre a ideação suicida e a idade na adolescência e 

início da idade adulta são contrastantes e, como tal, é necessário desenvolver mais 

investigações que analisem a relação entre ambas as variáveis. No estudo de Peter et al. 

(2008) e Borges e Werlang (2006) verifica-se que à medida que a idade aumenta a 

presença de ideias de suicídio diminui, havendo uma quebra particularmente notória 

quando o sujeito atinge os 17 anos de idade. No entanto, outros estudos indicam-nos 

que a probabilidade de os adolescentes experienciarem ideação suicida aumenta à 

medida que a idade avança (Rudatsikira et al., 2007) e o mesmo acontece com as 

tentativas de suicídio (Maimon et al., 2010). Por seu lado, Tyssen et al. (2001), 

Kirkcaldy et al. (2004) e Lasgaard et al. (2010) verificaram que não existe relação entre 

a idade e a presença de ideação suicida. Kirkcaldy et al. (2004) adiantam que tais dados 

podem dever-se ao facto de se utilizarem idades muito próximas, não se operando 

mudanças significativas no desenvolvimento do indivíduo. Estudos que recorrem a uma 

amostra mais alargada em termos de idade são mais suscetíveis de conseguir encontrar 

diferenças. Por exemplo, no estudo de Tillfors e Furmark (2006), recorrendo a uma 

amostra que percorria uma faixa etária de estudantes universitários entre os 18 e os 59 

anos, foi possível verificar que a Fobia Social era mais prevalecente no grupo mais 

jovem, ou seja, entre os 18 e os 29 anos. 

As condições económicas também são um fator associado aos transtornos 

psicológicos, entre eles a ideação suicida. Em geral, os estudantes que têm problemas 

financeiros tendem a evidenciar maiores níveis de depressão, ansiedade e ideação 

suicida. Um achado interessante refere-se ao facto de os estudantes que vivem em 

famílias economicamente avantajadas terem uma maior probabilidade de desenvolver 

ideação suicida do que aqueles que têm uma situação económica confortável. No 

entanto, é nas classes economicamente mais desfavorecidas que a sintomatologia 

depressiva, ansiosa e a ideação suicida tem uma maior probabilidade de ocorrer (cerca 

de 3 vezes mais) (Eisenberg et al., 2007). Para perturbações como a Fobia Social este 

padrão mantém-se (Bella & Omigbodun, 2009), mas numas situações o estatuto 

socioeconómico é visto como causa da Fobia Social e noutras é visto como uma 

consequência. Os indivíduos com os graus mais severos desta perturbação tendem a ser 

aqueles que crescem em comunidades pequenas (Bayram & Bilgel, 2008; Tillfors & 
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Furmark, 2007), onde, muitas vezes, o rendimento per capita é menor. Também os 

níveis de depressão tendem a ser mais acentuados em estudantes de famílias com 

poucos recursos económicos e que vivem em aldeias por oposição aos que vivem em 

cidades (Bayram & Bilgel, 2008). Em suma, os adolescentes que vêm de contextos 

sociais desfavorecidos onde existem dificuldades financeiras, com um nível educacional 

baixo, menor rendimento per capita e pobreza estão entre duas a três vezes mais 

propensos a desenvolver psicopatologia e a tentar o suicídio, visto que a exposição a 

estas circunstâncias parece constituir um fator de risco (Beautrais, 2003). 

 

A Formação Académica e a Saúde Mental dos Estudantes Universitários 

A formação dos estudantes também é uma variável importante, já que dela, à 

partida, dependerá o seu futuro profissional. A literatura revela que os alunos que 

estudam nos seus departamentos favoritos apresentam menores níveis de depressão 

quando comparados com aqueles que estão no seu departamento de estudo por outras 

razões (classificação insuficiente para ser admitido no departamento favorito, 

preferência familiar ou mais facilidades de emprego no futuro) (Arslan et al., 2009). 

Relativamente às diferenças entre áreas dos cursos, os alunos que estudam ciências 

sociais ou políticas tendem a apresentar maiores níveis de depressão, ansiedade e stress 

do que aqueles que estudam ciências aplicadas básicas, engenharias ou Medicina 

(Bayram & Bilgel, 2008). Cavestro e Rocha (2006) verificaram que entre os cursos de 

Fisioterapia, Enfermagem e Terapia Ocupacional era este último que apresentava uma 

prevalência significativamente maior de depressão e maior risco de suicídio (com cerca 

de quatro vezes mais hipóteses de desenvolver depressão e cometer suicídio). Já 

Cerchiari et al. (2005) obtiveram uma prevalência de transtornos mentais maior em 

alunos de Enfermagem e de Letras, quando com parados com os alunos de Direito e de 

Ciências da Computação. Para além disso, os alunos de Enfermagem evidenciaram 

maiores níveis de stress, mostrando que a exigência na formação tem um efeito negativo 

sobre o desempenho académico, a saúde física e o bem-estar emocional. Por sua vez, a 

presença de perturbações psicossomáticas e de desejos de morte é mais frequente nos 

alunos de Letras. O stress percebido durante a formação académica em Medicina 

também demonstra estar associado a pensamentos suicidas (Tyssen et al., 2001). Estes 

dados mostram-nos que o sofrimento psicológico é mais comum nos estudantes em que 

o objeto de estudo é o Ser Humano, independentemente da área específica que é 

estudada (Cerchiari et al., 2005). Mas, a diferença na prevalência de depressão e no 
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risco de suicídio entre os cursos pode dever-se, também, à satisfação dos alunos com a 

sua educação, já que, por exemplo, aqueles que estão satisfeitos com a mesma 

apresentam menores níveis de depressão e de ansiedade (Bayram & Bilgel, 2008). Por 

sua vez, as preocupações em relação ao futuro profissional também mostram um 

impacto significativo sobre a saúde mental dos estudantes. O estudo de Arslan et al. 

(2009) suporta esta afirmação, já que cerca de 57% da sua amostra manifestava 

preocupação em relação ao seu futuro profissional e era neste grupo que se verificava a 

maior prevalência de depressão. Cerchiari et al. (2005) referem que por vezes a 

universidade não prepara suficientemente bem o estudante para o seu exercício 

profissional, deixando-o inseguro em relação ao seu futuro. Para além disso, a 

conjuntura socioeconómica desfavorável aumenta as incertezas do jovem em relação às 

oportunidades de trabalho. 

De acordo com o estudo de Cerchiari et al. (2005) os distúrbios psicossomáticos 

parecem ser os transtornos mentais mais frequentes nas populações universitárias. O 

mesmo estudo indica ainda que, em termos percentuais, 28% dos estudantes revelaram 

stress psicológico, 26% manifestaram desconfiança em relação ao seu desempenho, 

25% demonstraram ausência de níveis adequados de saúde mental e 15% revelaram 

desejos de morte. Apesar de se tratar de uma percentagem considerável de estudantes 

com ideação suicida, este foi o fator que atingiu valores mais baixos. Tendo em conta 

estes dados é possível considerar que a falta de confiança no seu desempenho provoca 

níveis elevados de stress psicológico aos estudantes, que acaba por se manifestar através 

sintomatologia psicossomática, o que nos indica que estas populações podem não 

possuir estratégias de coping adequadas para lidar com situações onde se deparam com 

dificuldades significativas, que não são verbalizadas ou elaboradas mentalmente, 

acabando por se expressar por sintomas físicos (Cerchiari et al., 2005). Portanto, a fraca 

capacidade de resolução de problemas e a falta de autonomia parecem ser fatores 

determinantes ao nível da manifestação da psicopatologia nesta população. 

 A saúde mental do estudante é afetada pela formação académica e, ao mesmo 

tempo, os níveis de saúde mental têm um impacto considerável sobre o seu desempenho 

profissional. Eisenberg et al. (2007) verificaram que cerca de 18% dos alunos já admitiu 

falhar as suas obrigações académicas devido a problemas de saúde mental e cerca de 

44% referiu que os seus problemas mentais ou emocionais já afetaram o seu 

desempenho académico. Portanto, os dados apresentados sugerem a existência de 

relações complexas entre estas variáveis e reforçam a necessidade de se articular 
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adequadamente os diferentes domínios da vida do sujeito quando se desenham 

estratégias de intervenção. 

Em suma, a presente análise do estado da arte sobre processos psicopatológicos 

(particularmente sobre a ideação suicida) em estudantes universitários permite-nos 

concluir que esta população está frequentemente exposta a fatores de risco para a 

manifestação de pensamentos suicidas. Como tal, o desenvolvimento de estudos que se 

dediquem especificamente aos estudantes do ensino superior é extremamente relevante 

para que se possa compreender melhor tais processos numa população tão específica e 

para que se possam desenvolver planos de intervenção capazes de dar resposta às 

problemáticas vivenciadas por estes sujeitos.  
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 Ao ingressar no ensino superior, o (quase sempre) jovem adulto vê-se perante o 

desafio de assumir um conjunto de responsabilidades, ao mesmo tempo que experiencia 

um conjunto alargado de mudanças em todas as áreas da sua vida. Com isto, necessita 

de desenvolver processos que lhe permitam adaptar-se a estas transformações, integrar-

se e corresponder às diversas expectativas, particularmente académicas, que lhe são 

colocadas (Claudino & Cordeiro, 2006). A incapacidade do jovem adulto para lidar com 

todas estas tarefas de forma satisfatória pode resultar no surgimento de sofrimento 

psicológico intenso, de psicopatologia e de comportamentos suicidários. Apesar de se 

poder pensar que os comportamentos suicidários são raros nos estudantes do ensino 

superior, os dados existentes são suficientemente preocupantes, uma vez que colocam o 

suicídio como sendo a segunda principal causa de morte nesta população (Schwartz, 

2006).  

 A American College Health Association (2011), entidade cujo objetivo passa 

por, entre outros âmbitos, avaliar a saúde dos estudantes do ensino superior americanos, 

refere que 19.8% dos alunos sentiram desesperança ao longo do último ano. Para além 

disso, 19.4% referem ter-se sentido muito sozinhos nos últimos 12 meses, assim como 

12.8% nos últimos 30 dias e 22.2% nas duas últimas semanas. Ao longo do último ano, 

13.7% dos alunos sentiram-se de tal forma deprimidos que tiveram dificuldades em 

desempenhar as tarefas do dia-a-dia, o mesmo aconteceu com 9.3% ao longo das duas 

últimas semanas. Também 17.2% e 18.7% dos alunos se sentiram extremamente 

ansiosos ao longo do último ano e das duas últimas semanas, respetivamente. No que 

diz respeito aos comportamentos suicidários (ou até para-suicidários) o mesmo relatório 

indica que 2.9% dos alunos se automutilou através, por exemplo, de cortes ou 

queimaduras. Para além disso, 3.7% dos alunos pensaram seriamente em suicidar-se nos 

últimos 12 meses e 1.5% nas últimas duas semanas. O relatório revela ainda que 0.8% 

tentaram suicidar-se no último ano, 0.2% tentaram suicidar-se no último mês e 0.3% 

tentaram suicidar-se nas últimas duas semanas. 

 Em Portugal, ao contrário do que se passa noutros países europeus e nos EUA, 

não há registo de associações ou organizações cuja sua principal missão esteja 

relacionada com o estudo do estilo de vida e saúde dos estudantes universitários, assim 

como com o desenho de estratégias para promover a saúde física, mental e social dos 

estudantes do ensino superior. No entanto, os estudos disponíveis noutros países (tais 

como a Turquia, o Brasil, os EUA ou a Suécia) (Bayram & Bilgel, 2008; Cerchiari et 

al., 2005; Eisenberg et al., 2007; Garlow et al., 2008; Tillfors & Furmark, 2007) 
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justificam a mobilização de mais esforços para que se faça uma melhor avaliação da 

saúde mental dos estudantes universitários, para que se identifique sujeitos em risco e 

para que se promovam estratégias de intervenção nesta população. No nosso país, 

estudos como o de Roberto (2009), que obteve uma prevalência de 10% de ideação 

suicida na sua amostra, dão suporte a essa necessidade. Arria et al. (2009) alertam para 

o facto de a ideação suicida em estudantes universitários poder assumir uma etiologia 

única devido às mudanças desenvolvimentais que ocorrem durante a formação 

universitária e no início da idade adulta (idade típica para se frequentar o ensino 

superior) que implicam transformações ao nível das relações familiares e do contexto de 

envolvimento com os pares, para além do aumento de oportunidades para experienciar 

um conjunto de vivências, entre elas, por exemplo, o consumo de álcool e de drogas. 

 De facto, as populações universitárias têm particularidades únicas, merecendo 

um conhecimento concreto do contexto, das circunstâncias da vivência académica, da 

etapa desenvolvimental e das características de cada sujeito. Em relação à Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) não são do nosso conhecimento estudos que 

analisem variáveis associadas aos indicadores de saúde mental nos estudantes desta 

universidade. Como tal, o nosso estudo tem como objetivo geral analisar um conjunto 

de indicadores de processos psicopatológicos numa amostra de alunos da UTAD, dando 

particular enfoco à ideação suicida e às diferentes relações que esta variável mantém 

com outras (sintomatologia depressiva, solidão, ansiedade social, confiança nos outros, 

conforto com a proximidade e ansiedade nas relações afetivas). Assim, estabelecemos 

os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Investigar qual é a prevalência de ideação suicida ao longo da vida e determinar 

diferentes graus de gravidade na manifestação dessa ideação; 

2. Investigar qual é a prevalência de ideação suicida significativa ao longo do 

último ano; 

3. Investigar qual é a prevalência de ideação suicida ao longo da última semana; 

4. Investigar qual é a percentagem de alunos em cada uma das escolas analisadas 

que, devido aos níveis de ideação suicida, pode estar em risco de cometer 

suicídio; 

5. Investigar qual é a prevalência de sintomatologia depressiva ao longo da última 

semana; 
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6. Examinar se o grupo de sujeitos sem risco significativo de suicídio se distingue 

do grupo de sujeitos em risco significativo de suicídio nos níveis de 

sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de confiança nos 

outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas relações afetivas; 

7.  Examinar se o grupo de sujeitos do sexo masculino sem risco significativo de 

suicídio se distingue do grupo de sujeitos do mesmo sexo em risco significativo 

de suicídio nos níveis de sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade 

social, de confiança nos outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas 

relações afetivas; 

8. Examinar se o grupo de sujeitos do sexo feminino sem risco significativo de 

suicídio se distingue do grupo de sujeitos do mesmo sexo em risco significativo 

de suicídio nos níveis de sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade 

social, de confiança nos outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas 

relações afetivas; 

9. Examinar se os indivíduos do sexo masculino se distinguem dos indivíduos do 

sexo feminino nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de 

solidão, de ansiedade social, de confiança nos outros, de conforto com a 

intimidade e de ansiedade nas relações afetivas; 

10. Examinar se os sujeitos com idades até aos 20 anos (inclusive) se distinguem 

dos sujeitos com 21 anos ou mais nos níveis de ideação suicida, de 

sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de confiança nos 

outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas relações afetivas; 

11. Examinar se os alunos com diferentes níveis de satisfação com os colegas, com 

os professores, com a universidade e com o curso se distinguem nos níveis de 

ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, 

de confiança nos outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas 

relações afetivas; 

12. Examinar se os alunos pertencentes a agregados familiares com diferentes 

rendimentos mensais se distinguem nos níveis de ideação suicida, de 

sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de confiança nos 

outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas relações afetivas; 

13. Examinar se os alunos se distinguem entre si em função da forma como 

classificam a sua mesada ou salário nos níveis de ideação suicida, de 
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sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de confiança nos 

outros, de conforto com a intimidade e de ansiedade nas relações afetivas; 

14. Analisar a relação que a ideação suicida mantém com a sintomatologia 

depressiva, com a solidão, com a ansiedade social, com a confiança nos outros, 

com o conforto com a intimidade e com a ansiedade nas relações afetivas; 

15. Investigar qual a probabilidade de um indivíduo apresentar ideação suicida 

significativa, i.e., risco de suicídio em função dos níveis de sintomatologia 

depressiva, de ansiedade social, de ansiedade nas relações afetivas, de conforto 

com a intimidade, de confiança nos outros e de solidão; 

16. Investigar qual a percentagem da variância da ideação suicida que é explicada 

pelos níveis de sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de 

conforto com a proximidade, de confiança nos outros e de ansiedade nas 

relações afetivas. 

 

Metodologia 

Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, visto que a recolha de dados 

ocorre apenas num momento no tempo. Orienta-se por uma perspetiva ética e por um 

modelo nomotético de compreensão da realidade. Isto é, o que se pretende é a 

compreensão de padrões gerais de comportamento, tendo por base pressupostos 

normativos, procurando-se verificar a universalidade dos fenómenos investigados. 

 

Amostra 

 Utilizou-se uma amostra estratificada e representativa do número de alunos de 4 

das 5 escolas que compõem a UTAD. Assim, de um universo de 7102 estudantes, 

recolheu-se um total de 366 alunos, para um erro de 5%; assim selecionados: 60 da 

Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV), 86 da Escola de Ciências da Vida e 

do Ambiente (ECVA), 83 da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) e 137 da Escola de 

Ciências Humanas e Sociais (ECHS).  
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Instrumentos 

 Questionário de Ideação Suicida (QIS). Este questionário foi proposto por 

Reynolds em 1988 com o intuito de avaliar um conjunto de pensamentos suicidas com 

diferentes níveis de gravidade, sendo que alguns são apenas pensamentos sobre a morte, 

enquanto que outros expressam claramente planos e desejos de morrer. No total, o 

questionário é composto por 30 itens, devendo o sujeito responder numa escala com 7 

pontos (0 = nunca; 1 = quase nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = frequentemente; 5 

= quase sempre; 6 = sempre) que nos indica a frequência e prevalência de pensamentos 

suicidas, estando acompanhado da seguinte instrução: “Em seguida, irá encontrar uma 

lista de 30 itens. Pedimos-lhe para responder assinalando com uma cruz (X), para cada 

frase, o grau que melhor expressa o seu pensamento ou sentimento relativamente ao 

último ano. Cada item tem 7 possibilidades de resposta, de acordo com a escala que se 

segue”.  

 A versão original foi elaborada a partir da realização de entrevistas a 

adolescentes com sintomatologia depressiva, tendo alguns deles já tentado cometer 

suicídio. Para além disso, o autor recorreu a literatura especializada nesta área (Ferreira 

& Castela, 1999). A soma dos itens da escala permite-nos obter uma pontuação global, 

que pode variar entre 0 e 180, sendo que quanto maior a pontuação obtida maior o 

número e a frequência das ideias de suicídio. No entanto, o autor original recomenda um 

ponto de corte, referindo que um indivíduo que obtenha uma pontuação igual ou 

superior a 41 pontos pode estar em risco de cometer suicídio e sofrer de psicopatologia 

(Mazza & Reynolds, 2001). Outros autores sugerem ainda que um ponto de corte mais 

baixo é útil clinicamente (Pinto, Whisman, & McCoy, 1997). 

 Em geral, os estudos realizados com o QIS são compostos por amostras de 

adolescentes e jovens adultos, sendo, por isso, usado principalmente em contexto 

escolar (Ferreira & Castela, 1999). A adaptação portuguesa do questionário foi feita por 

Ferreira e Castela (1999) através de 2 estudos. Os resultados obtidos indicam a 

existência de boas capacidades psicométricas, verificando-se um alpha de Cronbach de 

.96 e uma correlação teste-reteste de .76, sendo estes resultados ligeiramente melhores 

do que os resultados obtidos pelo autor do instrumento. Os valores de correlação item-

total variam entre .21 e .86, no entanto, a maioria das correlações situam-se entre .70 e 

.80. No que diz respeito à validade convergente, o questionário apresentou uma 

correlação positiva e significativa com o Inventário de Depressão de Beck e uma 

relação negativa e significativa com a Escala de Autoestima de Rosenberg. Para além 
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disso, os autores obtiveram uma matriz fatorial com três fatores, que se aproximava 

razoavelmente dos resultados obtidos pelo autor original. 

 Esta escala também apresenta boa consistência na nossa amostra, uma vez que 

apresenta um alpha de Cronbach de .96 e as correlações item-total variam entre .35 e 

.83, com uma média de .65. 

 A pontuação média, o desvio-padrão e a mediana da amostra deste estudo podem 

ser consultados no anexo 1. 

 

 Inventário de Sintomatologia Depressiva (ISD). Este inventário foi 

desenvolvido por Rush, Giles, Schlesser, Fulton, Weissenburger e Burns em 1986 e está 

disponível tanto em formato de autorresposta, como em formato de heteroavaliação (por 

parte do clínico). No nosso caso, foi utilizado o formato de autorresposta. Este 

instrumento avalia todos os domínios incluídos no DSM-IV para o diagnóstico de 

Episódio Depressivo Major, dando-nos indicação do nível de gravidade dos sintomas 

através de quatro pontos de corte estabelecidos pelos autores originais, numa pontuação 

que pode variar entre 0 e 84, da seguinte forma: uma pontuação entre 0 e 13 

corresponde à ausência de sintomatologia depressiva; entre 14 e 25 corresponde a 

sintomatologia leve; entre 26 e 38 corresponde a sintomatologia moderada; entre 39 e 

48 corresponde a sintomatologia severa; e entre 49 e 84 corresponde a sintomatologia 

muito severa (“IDS/QIDS,” s.d.). A escala possui, na sua totalidade, 30 itens, sendo que 

para questões de cotação e interpretação quatro itens são agrupados em dois. 

Nomeadamente, os itens 11 e 12 são agrupados em um item, designado de “alterações 

do apetite”, e os itens 13 e 14 são agrupados no item “alterações de peso”, acabando 

assim por ficar com 28 itens. Os sujeitos são convidados a responder numa escala de 4 

pontos (entre 0 e 3), estando todos os itens no sentido positivo (quanto maior a 

pontuação, maior a gravidade em determinado sintoma/item). 

 Os estudos realizados, até ao momento, dão boas indicações relativamente às 

capacidades psicométricas da escala. Para além disso, os dados apontam para a mesma 

(ou melhor) sensibilidade que outras escalas para detetar diferenças nas manifestações 

da depressão (tais como o SCL-90R, a Montegomery and Asberg Depression Rating 

Scale e a Escala de Hamilton para Avaliação da Depressão em pacientes com diferentes 

níveis de gravidade sintomática) e, em geral, a maioria dos itens apresenta correlações 

fortes com o valor total da escala, assim como com outras medidas da sintomatologia 

depressiva (ver: Corruble, Legrand, Duret, Charles, & Guelfi, 1999; Helmreich et al., 
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2011). Para além disso, os valores do alpha de Cronbach tendem a ser 

consideravelmente elevados, variando entre .79 e .94 (Corruble et al., 1999; Drieling, 

Schärer, & Langosch, 2007; Wu, Yin, Xu, Carmody, & Morris, 2010). O teste-reteste 

também evidencia boas qualidades psicométricas, com uma correlação de .71 (Wu et al., 

2010). As análises fatoriais tendem a sugerir a presença de três fatores, sendo que um 

deles agrupa os itens relativos aos sintomas cognitivos e do estado de humor, outro 

agrupa os sintomas relativos às manifestações de ansiedade e ativação somática e, por 

fim, o terceiro fator agrupa os itens relativos às alterações do sono e apetite (Corruble et 

al., 1999; Wardenaar et al., 2010). 

 O ISD encontra-se em estudo de adaptação para a população portuguesa 

(Cardoso, Pereira, et al., em preparação). No nosso estudo, este instrumento foi 

administrado a um conjunto de alunos, em situação de pré-teste, sendo-lhes solicitado, 

no final, que apresentassem todas as suas dúvidas ou qualquer comentário que 

considerassem pertinente.  

 Ao analisarmos as propriedades psicométricas da presente versão da escala, 

verificamos que os resultados obtidos com os 28 itens indicam um alpha de Cronbach 

de .87. Para além disso, as correlações item-total variam entre .08 e .62. Ao realizarmos 

uma análise fatorial exploratória (com rotação oblimin), o scree teste aponta para três 

fatores. No entanto, existem alguns itens a pontuar em mais do que um fator e com 

carga fatorial muito baixa (inferior a .30). 

 Para obtenção de uma composição simples, foram eliminados os itens com carga 

fatorial inferior a .30 e os itens cruzados. Com este procedimento, foram eliminados sete 

itens. Ou seja, restaram 21 dos 28 itens e ficaram distribuídos por dois fatores: o 

primeiro agrupava os itens relativos a sintomas de humor e cognitivos (itens 5, 6, 7, 8, 

10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 29); e o segundo fator agrupava os sintomas relativos 

às alterações de sono e sintomas, essencialmente, somáticos (1, 2, 3, 25, 26, 27, 28). 

Todos os itens pontuam apenas num fator e apresentam uma carga fatorial superior a 

.40, à exceção do item 22, com um coeficiente de .36. A consistência interna desta 

versão manteve bons resultados (alpha de Cronbach de .84) e as correlações item-total 

variaram entre .22 e .63, com uma média de .44 (outros dados que atestam as 

capacidades psicométricas da escala nesta população podem ser verificados, 

implicitamente, ao longo da apresentação dos resultados). Deve também acrescentar-se 

que esta versão reduzida inclui 7 dos 9 critérios de diagnóstico para Episódio 
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Depressivo Major (com exceção da agitação ou lentificação psicomotora e das 

alterações do peso ou apetite) de acordo com o DSM-IV-TR (2000). 

 Podemos verificar, pelos dados referidos acima, que esta versão final apresenta 

propriedades psicométricas que justificam a sua utilização na nossa amostra, como tal, 

todos os dados apresentados relativos à sintomatologia depressiva terão por base esta 

versão (reduzida do ISD) com 21 itens, com exceção dos dados de prevalência de 

sintomatologia depressiva (relativos ao objetivo 5 deste trabalho), sendo este o único 

caso em que utilizamos os 28 itens originais. Os valores da média, desvio-padrão e 

mediana da amostra do presente estudo na versão reduzida do ISD podem ser 

consultados no anexo 1. 

 

 Escala de Solidão da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). 

A Escala de Solidão da UCLA foi proposta por Russell, Peplau e Ferguson (1978) 

partindo do pressuposto de que a solidão é um estado psicológico e um constructo 

unidimensional, por oposição à ideia de que poderá ser um traço de personalidade e um 

fenómeno multidimensional. 

 A versão original da escala foi desenvolvida a partir de um conjunto de 75 itens 

retirados da escala desenvolvida por Sisenwein em 1964 e que tinha por objetivo avaliar 

o mesmo constructo. Inicialmente, foram selecionados 25 itens e, em função dos seus 

valores de correlação com o valor total da escala, 20 deles acabaram por compor a 

versão final. Essa versão registou bons valores de fidelidade (com um alpha de 

Cronbach de .96 e um valor de teste-reteste de .73). Para além de ter validade 

discriminante, a escala apresenta correlações significativas com outras medidas 

subjetivas de solidão e com constructos associados (Russell et al., 1978). 

Posteriormente, a escala foi revista, para que se pudesse ultrapassar algumas limitações, 

sendo introduzidos nesta versão itens invertidos. Mais uma vez, a escala apresentou 

bons índices psicométricos, com um alpha de Cronbach de .94, revelando correlações 

significativas e moderadas com constructos como a depressão ou a ansiedade, ao 

mesmo tempo que apresentou boa validade discriminante e concorrente (ver: Russell, 

Peplau, & Cutrona, 1980). No entanto, contra o que habitualmente se argumentava, no 

início da década de noventa alguns autores começaram a sugerir que esta escala seria 

multidimensional (McWhirter, 1990). 

 A adaptação portuguesa da escala foi feita por Neto (1989), recorrendo a uma 

amostra de 286 estudantes. Nesta adaptação, acabaram por ser eliminados dois itens que 
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compunham a versão americana por comprometerem as capacidades psicométricas da 

escala. O valor de alpha de Cronbach registado nesse estudo foi de .87. Para além disso, 

a escala correlacionou-se significativamente com outros constructos, como a ansiedade, 

a angústia, a rejeição, a vergonha, entre outros.  

 Na presente investigação, utilizámos a versão adaptada por Neto (1989), 

acompanhada da seguinte instrução: “Por favor, leia cada uma das frases e, em seguida, 

desenhe um círculo à volta de um dos números de cada linha, para indicar se a frase 

corresponde ou não, em diferentes graus, àquilo que pensa e sente. Não existem 

respostas certas ou erradas. Algumas das afirmações podem parecer iguais, mas cada 

uma é diferente e deve ser classificada por si própria”. Esta versão é composta por nove 

itens em sentido direto e nove em sentido inverso, tendo sido pedido aos participantes 

que escolhessem uma das quatro alternativas que se seguem: nunca; raramente; 

algumas vezes; e muitas vezes. 

 Na nossa amostra, a Escala de Solidão da UCLA apresenta um alpha de 

Cronbach de .89. As correlações item-total variam entre .19 e .67, com uma média de 

.53. Portanto, a escala apresenta uma consistência bastante satisfatória.  

 Para conhecer os valores da média, do desvio-padrão e da mediana da amostra 

neste instrumento pode consultar-se o anexo 1. 

 

 Questionário de Ansiedade Social para Adultos (CASO-A30). Este 

instrumento foi desenvolvido por Caballo e seus colaboradores e foi validado em 

amostras de populações de 18 países latinos, entre os quais Portugal (Caballo et al., 

2008; Caballo et al., 2010). Este questionário é composto por 30 itens, aos quais o 

sujeito deve responder numa escala de tipo Likert de 5 pontos, indicando o nível de 

mal-estar, tensão ou nervosismo perante um conjunto de situações sociais (1 = nenhum 

ou muito pouco; 2 = pouco; 3 = médio; 4 = bastante; 5 = muito ou muitíssimo). A escala 

está acompanhada da seguinte instrução: “A seguir estão uma série de situações sociais 

que podem produzir mal-estar, tensão ou nervosismo em maior ou menor grau. Por 

favor, coloque um “X” no número que melhor corresponde ao seu comportamento de 

acordo com a escala apresentada abaixo. Caso não tenha vivido algumas das situações 

citadas, imagine qual seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe 

provocariam e coloque o “X” no número correspondente”. 

 Têm sido realizados vários estudos para analisar as propriedades psicométricas 

deste instrumento de avaliação. No estudo referido anteriormente, relativo à validação 
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do mesmo para populações universitárias espanholas, os autores obtiveram um alpha de 

Cronbach de .91. Da mesma forma, notaram-se outras propriedades psicométricas 

bastante satisfatórias. É de destacar também que a análise à estrutura fatorial da escala 

evidenciou a presença de 5 fatores: “falar em público/interação com pessoas de 

autoridade”; “interação com desconhecidos”; “interação com o sexo oposto”; 

“expressão assertiva de desagrado”; e “estar em evidência ou fazer papel de ridículo” 

(Caballo et al., 2010). Num estudo de validação brasileira da escala, verificou-se um 

alpha de Cronbach de .92 para o total da escala e também se verificaram resultados 

aceitáveis para a consistência interna em cada um dos fatores referidos anteriormente. 

Da mesma forma, a escala evidenciou boa validade convergente, validade de critério e 

correlações significativas com constructos relacionados (Wagner, 2011). 

 Os dados de consistência interna da escala obtidos na amostra do presente estudo 

são muito satisfatórios, sendo que se verifica um alpha de Cronbach de .95. Por sua vez, 

as correlações item-total variam entre .46 e .73, com uma média de .61.  

 Os dados descritivos da amostra no CASO-A30 estão disponíveis no anexo 1. 

 

 Escala de Vinculação no Adulto – Revista (EVA). A EVA foi desenvolvida 

por Collins e Read, acabando por ser revista em 1990, com o intuito de avaliar os estilos 

de vinculação no adulto, partindo do princípio de que as relações estabelecidas com os 

sujeitos próximos afetivamente durante a infância (nomeadamente, os pais) determinam, 

posteriormente, o estilo de vinculação nas relações amorosas. Inicialmente, baseando-se 

numa revisão de literatura acerca da vinculação em relações amorosas, a escala foi 

elaborada com 21 itens que correspondiam a três estilos de vinculação. A análise 

fatorial realizada posteriormente conduziu à eliminação de três variáveis, ficando a 

versão final com 18 itens e mantendo três fatores: “Anxiety” (ansiedade); “Depend” 

(dependente); e “Close” (proximidade). Estes dois últimos fatores mostraram-se 

moderadamente correlacionados, permitindo-nos inferir que quem sente que pode 

depender dos outros tende a sentir-se confortável com as relações de proximidade 

(Collins & Read, 1990). Para além disso, o fator “Anxiety” mostrou uma relação fraca 

com os fatores “Close” e “Depend”. No que diz respeito à fidelidade, obtiveram-se 

valores de alpha de Cronbach de .75, .72 e .69 para o factor “Depend”, “Anxiety” e 

“Close”, respetivamente. No teste-reteste, verificaram-se correlações de .68, .71 e .52 

para os fatores “Close”, “Depend” e “Anxiety”, respetivamente (Collins & Read, 1990). 
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 A adaptação portuguesa foi feita por Canavarro em 1997. Inicialmente, a autora 

obteve três fatores que designou de dimensões de vinculação “Ansiosa”, “Evitante” e 

“Segura”. Mas, posteriormente, com outras análises, as dimensões acabaram por 

assumir outro arranjo e consequentemente passaram a designar-se de: “Ansiedade”; 

“Confiança nos Outros”; e “Conforto com a Proximidade” (Canavarro, Dias, & Lima, 

2006). No estudo de Canavarro et al. (2006) a correlação item-total, no geral, mostrou-

se aceitável. No entanto, os resultados do alpha de Cronbach apenas foram satisfatórios 

para a dimensão “Ansiedade” (.84; nas restantes obteve-se .67 e .54). Para além disso, a 

correlação entre as três dimensões demonstrou que a dimensão “Ansiedade” se encontra 

negativamente correlacionada com a dimensão “Conforto com a Proximidade” e com a 

dimensão “Confiança nos Outros”. Já entre estas duas últimas verificou-se uma 

associação positiva. 

 A versão portuguesa mantém os 18 itens divididos de forma equitativa pelos três 

fatores. Aos sujeitos pede-se que respondam numa escala de 5 pontos (1 = nada 

característico em mim; 2 = pouco característico em mim; 3 = característico em mim; 4 

= muito característico em mim; 5 = extremamente característico em mim), com a 

seguinte instrução: “Por favor leia com atenção cada uma das afirmações que se seguem 

e assinale com um círculo o grau em que cada uma descreve a forma como se sente em 

relação às relações afetivas que estabelece. Pense em todas as relações (passadas e 

presentes) e responda de acordo com o que geralmente sente, atendendo à escala que 

varia de 1 (nada característico em mim) a 5 (extremamente característico em mim)”. 

 Na nossa amostra, os resultados de consistência interna de cada um dos fatores 

da escala aponta para resultados muito semelhantes aos obtidos por Canavarro et al. 

(2006), mas ligeiramente mais satisfatórios. O fator “Ansiedade” apresenta um alpha de 

Cronbach de .86 e as correlações item-total variam entre .51 e .75, com média de .65. O 

fator “Confiança nos Outros” apresenta um alpha de Cronbach de .73, sendo que as 

correlações item-total variam entre .40 e .57, com uma média de .48. Por fim, o fator 

“Conforto com a Proximidade” apresenta um alpha de Cronbach de .59 e as correlações 

item-total variam entre .20 e .40, com uma média de .33. De facto, o fator “Conforto 

com a Proximidade” apresenta o pior desempenho, estando um pouco abaixo do ideal, o 

que pode demonstrar alguns défices na definição e operacionalização deste fator. Apesar 

disso, os dados de outros estudos sustentam a importância clínica destas três subescalas, 

assim como o seu conteúdo (Canavarro et al., 2006; Collins & Read, 1990; Hazan & 

Shaver, 1987).  



43 
 

 Para realizar as análises neste estudo, utilizamos individualmente os três fatores 

referidos anteriormente: 1) “Ansiedade”; 2) “Conforto com a Proximidade”; e 3) 

“Confiança nos Outros”. Em anexo, podem consultar-se os dados descritivos da amostra 

em cada um destes três fatores (ver: Anexo 1). 

 

 Questões relativas à ideação suicida ao longo da vida. Antes de os sujeitos 

começarem a responder aos instrumentos apresentados até ao momento eram 

questionados em relação ao facto de já alguma vez na sua vida terem tido ideação 

suicida e se em algum momento pensaram seriamente em suicidar-se através das 

seguintes questões: 1) Já alguma vez teve ideias de suicídio?; 2) Já alguma vez pensou 

seriamente em suicidar-se? 

 

 Questionário sociodemográfico. Para além das escalas anteriormente 

apresentadas, o nosso estudo incluiu um questionário composto por 4 questões relativas 

à satisfação com diversos aspetos da vivência académica. Essas questões dizem respeito 

à satisfação com os colegas, com a universidade, com os professores e com o curso. Aos 

respondentes eram dadas 5 hipóteses de resposta, devendo optar por uma delas: nada 

satisfeito; pouco satisfeito; satisfeito; bastante satisfeito; e totalmente satisfeito. 

 O questionário incluía também uma questão relativa ao rendimento global 

mensal do agregado familiar, sendo disponibilizadas 7 hipóteses de resposta para que se 

optasse por uma: vencimento inferior a 475€; vencimento entre 475€ e 950€; 

vencimento entre 951€ e 1425€; vencimento entre 1426€ e 1900€; vencimento entre 

1901€ e 2375€; vencimento entre 2376€ e 2850€; e vencimento superior a 2850€. Foi 

também introduzida uma questão relativa à classificação que cada sujeito atribui à sua 

mesada ou salário, sendo disponibilizadas 4 hipóteses de resposta: insuficiente; 

suficiente; confortável; e excelente. 

 O questionário incluía uma questão relativa ao distrito de origem do estudante e 

outra que pretendia conhecer com quem os estudantes vivem durante o tempo de aulas, 

dando-lhes 4 hipóteses de resposta: com o agregado familiar/cuidadores responsáveis; 

com colegas; com o(a) senhorio(a); e sozinho. 

 Para além disso, era também pedido aos sujeitos que indicassem a sua idade. 
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Procedimentos 

 Recolha de dados. Depois de se determinar que iria ser recolhida uma amostra 

representativa dos estudantes da ECAV, da ECVA, da ECT e da ECHS, foi enviado um 

pedido formal aos Serviços Académicos da UTAD, no qual era solicitado o número de 

alunos matriculados em cada uma das escolas referidas no ano letivo de 2010/2011. 

Tendo recebido a resposta a tal solicitação, foi elaborado e enviado, a cada um dos 

presidentes das escolas referidas, um pedido de colaboração para a recolha de dados. 

Este pedido consistia, basicamente, em solicitar a permissão para nos dirigirmos às salas 

de aula e distribuirmos os questionários (com a devida autorização dos professores) e 

para, de acordo com aquilo que entendessem adequado, contribuir para facilitar o 

processo. Todos os presidentes das escolas responderam favoravelmente, sendo 

garantido que todas as normas éticas e deontológicas seriam cumpridas. Estas atividades 

decorreram até Janeiro de 2011, para que a partir do mês de Fevereiro, que coincidia 

com o início do 2º semestre, se pudesse começar a recolher os dados. A escolha desta 

época prende-se com o facto de poder haver uma maior disponibilidade tanto dos alunos 

como dos professores para participarem na investigação, já que não é habitual existirem 

provas de avaliação no início do semestre, nem há atrasos no cumprimento dos 

programas curriculares. Assim sendo, o facto de disponibilizarem parte da aula para o 

preenchimento dos questionários não teria, à partida, um prejuízo significativo, nem 

encontraria os alunos em situação de stress relativa à prestação de provas de avaliação. 

 Em situação de pré-teste, foram distribuídos, aleatoriamente, os questionários a 

um grupo de alunos apenas com o objetivo de ficarmos a saber 1) quais foram as suas 

dúvidas ao preencher o protocolo 2) se sentiram cansaço (se sim, a partir de que 

momento isso ocorreu) e 3) quanto tempo foi necessário para preencher o protocolo. De 

seguida, foi feita uma análise a cada um dos protocolos para averiguar se existiam erros 

ou omissões no seu preenchimento, verificando se os mesmos eram aleatórios ou se 

existia neles algum padrão. Com isto, pudemos ficar a saber quais os aspetos a 

modificar no protocolo. No entanto, ao longo da recolha tivemos sempre em conta os 

comentários ou dúvidas dos participantes, principalmente se elas pudessem sugerir um 

reajuste no protocolo. 

 Depois de realizados os passos referidos anteriormente, começamos a recolher 

dados massivamente. Para isto, recorríamos aos horários das turmas de um determinado 

curso através do SIDE (Sistema de Informação e de Apoio ao Ensino) e, geralmente, 

escolhíamos uma aula que tivesse, no mínimo, 1 hora e meia, para que não 



45 
 

absorvêssemos o período total da aula. Os cursos eram selecionados apenas uma vez, 

isto é, apenas recolhíamos dados uma vez em cada curso, escolhendo, aleatoriamente, 

um ano de ensino (1º, 2º, 3º, 4º ou 5º). A única exceção ocorreu no curso de Serviço 

Social, onde os dados foram recolhidos em dois anos de ensino. Ao mesmo tempo, 

incluímos todos os anos curriculares na amostra e evitamos que algum deles ficasse 

sobrerrepresentado. 

 Dirigindo-nos às salas de aula acompanhados pelas autorizações dos presidentes 

de escola para recolher dados, era aguardada a chegada do professor. Uma vez reunidos, 

era apresentado o estudo ao docente, quais os seus objetivos e como se pretendia 

recolher os dados que o iriam compor. Por fim, era solicitada a sua colaboração para 

que permitisse a recolha de dados junto da sua turma, sendo a sua contribuição 

voluntária e, por isso, poderia recusar. Praticamente todos os professores aceitaram 

colaborar no estudo. A maioria deles optou por dar a sua contribuição no momento em 

que foram abordados. Noutras situações, foi marcada uma data posterior para recolher 

os dados; ou foi sugerida (pelos próprios professores) outra turma ou outros cursos onde 

também lecionavam, acabando por permitir, assim, que se recolhessem dados em dois 

cursos distintos com a sua colaboração. Isto evidencia, portanto, que alguns docentes 

estão sensibilizados no que diz respeito à importância deste tipo de estudos. Caso os 

professores não aceitassem contribuir, era abordado um docente de outra Unidade 

Curricular do mesmo curso ou, então, optava-se por recolher dados noutro curso. 

 Uma vez obtido o consentimento dos professores, dirigíamo-nos aos alunos. Da 

mesma forma, era-lhes exposto o carácter do estudo, quais os seus objetivos e como se 

esperava que eles contribuíssem. Enquanto participantes, eram-lhes também indicados 

os seus direitos, nomeadamente: a confidencialidade e anonimato dos seus testemunhos; 

a possibilidade de recusarem participar (inclusive, era-lhes esclarecido que o mais 

adequado seria não preencherem o questionário caso não estivessem determinados a 

preenchê-lo com atenção e sinceridade); e a possibilidade de desistirem a qualquer 

momento se assim o entendessem. Caso existisse alguma dúvida, poderiam chamar o 

responsável pela investigação para serem esclarecidas individualmente ou, se 

preferissem, para todo o grupo. Para além disso, era-lhes solicitado que, caso aceitassem 

participar, dessem o seu contributo sincero e que, por isso, preenchessem o protocolo 

por completo e com atenção e honestidade, para que os dados obtidos pudessem ser o 

melhor reflexo possível da sua realidade. Apesar de estas informações serem 

apresentadas oralmente, a primeira página do protocolo continha as mesmas premissas.  
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 À medida que os protocolos eram administrados, os dados iam sendo 

introduzidos no software informático. Importa destacar que apenas se introduziram 

aqueles questionários que não apresentassem nenhuma omissão de resposta. Isto é, só se 

introduziram os protocolos que foram preenchidos na totalidade. Aqueles que não 

tivessem alguma resposta devidamente indicada, ou quando havia mais do que uma 

hipótese selecionada, eram excluídos, juntamente com os que mostrassem uma 

tendência clara para respostas ao acaso. O facto de introduzirmos os dados no software 

informático à medida que a recolha ia decorrendo permitia-nos saber em que momento 

conseguíamos atingir o número de indivíduos necessário para obter a representatividade 

em cada escola. 

 No total, foram recolhidos dados em 21 dos cursos que a UTAD oferece, ao 

longo de, aproximadamente, três meses. 

 

 Análise de dados 

 Objetivo 1. Para realizar esta análise recorremos a tabelas de frequências através 

do software SPSS 19. Estas tabelas permitem-nos saber qual o número e percentagem 

de sujeitos que respondem a uma das diferentes categorias de resposta estabelecidas 

para as questões em causa, sendo, neste caso, 2 categorias (“sim” e “não”). Este objetivo 

é composto por dois indicadores: no primeiro pretende-se conhecer a percentagem de 

alunos que manifestou ideação suicida ao longo da vida; e no segundo pretende-se 

conhecer a percentagem de alunos que já pensou seriamente em suicidar-se. 

 

 Objetivo 2. Para realizar esta análise recorremos ao QIS dividindo os sujeitos em 

dois grupos em função da sua pontuação total na escala e de acordo com o ponto de 

corte proposto e recomendado pelo autor original e que está disponível em Reynolds e 

Mazza (2001): o primeiro grupo engloba aqueles sujeitos que obtêm uma pontuação 

igual ou inferior a 40. A este grupo decidimos chamar de sujeitos sem risco significativo 

de suicídio (SSRSS), já que, de acordo com o autor, quem obtiver uma pontuação entre 

0 e 40 não manifesta níveis relevantes de ideação suicida e não haverá risco 

significativo de suicídio; o segundo grupo engloba aqueles sujeitos que obtêm uma 

pontuação igual ou superior a 41. A este grupo chamamos de sujeitos em risco 

significativo de suicídio (SERSS), isto porque de acordo com o autor, os sujeitos que 

obtêm 41 pontos ou mais deveriam ser sujeitos a uma (re)avaliação do seu estado 

mental, uma vez que a pontuação obtida pode ser indicadora da presença de 
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psicopatologia e de risco de suicídio. Sempre que daqui em diante nos referirmos a 

SSRSS ou SERSS estaremos a referir-nos a estes dois grupos, estabelecidos de acordo 

com os critérios já referidos. 

 Depois de estabelecidos estes grupos realizamos um procedimento idêntico ao 

do objetivo anterior, isto é, uma tabela de frequências, recorrendo ao software SPSS 19, 

para verificar qual o número e percentagem de sujeitos que faz parte dos SSRSS e dos 

SERSS. 

 De seguida, realizamos uma análise muito semelhante, mas recorrendo aos 

dados normativos estabelecidos por Ferreira e Castela (1999) para que pudéssemos 

saber qual a percentagem de sujeitos que se encontra um desvio-padrão ou mais acima 

da média. Tendo sido verificado no estudo de aferição que um desvio-padrão acima da 

média diz respeito a uma pontuação de 45 (arredondada), dividimos a variável em dois 

grupos. O primeiro grupo é composto por aqueles que têm uma pontuação até 44 pontos 

(inclusive) e o segundo grupo é composto por sujeitos com pontuação igual ou superior 

a 45. Por último, realizamos os mesmos trâmites, mas desta vez recorrendo à média e ao 

desvio-padrão da nossa amostra, sendo que o primeiro grupo é composto pelos sujeitos 

com uma pontuação igual ou inferior a 36 (uma vez que um desvio-padrão acima da 

média corresponde a uma pontuação igual a 37) e o segundo grupo engloba os sujeitos 

que obtiveram uma pontuação igual ou superior a 37. 

  

 Objetivo 3. Tendo em conta que o ISD, que tem como intuito a avaliação da 

sintomatologia depressiva, possui um item (item 18) relativo à avaliação da ideação 

suicida, realizámos, também, uma análise de frequências para verificar qual o número e 

a percentagem de sujeitos que manifestou ideação suicida na semana anterior ao 

preenchimento do questionário. Aqui, há quatro alternativas de resposta, 

correspondendo uma delas à ausência de ideação suicida e as restantes três dizem 

respeito à presença de ideação suicida com diferentes níveis de gravidade. 

 

 Objetivo 4. Para a realização desta análise, recorremos a uma tabela cruzada que 

nos permite obter a distribuição dos sujeitos de cada um dos grupos estabelecidos com o 

QIS (SSRSS e SERSS) pelas 4 escolas da UTAD estudadas. Esta análise também é feita 

recorrendo ao software SPSS 19. 
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 Objetivo 5. Foram utilizadas duas estratégias para identificar sujeitos que 

possam estar a apresentar sintomatologia depressiva relevante. Primeiramente, ao 

encontrar os valores da média e do desvio-padrão da nossa amostra, foram estabelecidos 

dois grupos: o primeiro grupo diz respeito aos sujeitos que obtêm uma pontuação até 

um desvio-padrão acima da média; e o segundo grupo diz respeito aos restantes, isto é, 

àqueles que obtêm uma pontuação igual ou superior a um desvio-padrão acima da 

média. Com isto, recorreu-se a uma tabela de frequências para identificar o número e 

percentagem de sujeitos que se encontram pelo menos um desvio-padrão acima da 

média.  

 De seguida, foram utilizados os pontos de corte propostos pelo autor original da 

escala (como já referimos, uma pontuação entre 0 e 13 corresponde à ausência de 

sintomatologia depressiva; entre 14 e 25 corresponde a sintomatologia leve; entre 26 e 

38 corresponde a sintomatologia moderada; entre 39 e 48 corresponde a sintomatologia 

severa; e, finalmente, uma pontuação entre 49 e 84 corresponde a sintomatologia muito 

severa), sendo estabelecidos 5 grupos. A utilização destes dados permite-nos conhecer 

como é que os sujeitos se distribuem nos diferentes níveis de gravidade de 

sintomatologia depressiva. Para isto, realizamos uma análise de frequências, recorrendo 

ao SPSS 19. 

 

 Objetivos 6, 7, 8, 9 e 10. Para verificarmos os pressupostos requeridos pelos 

testes e para fazermos a tomada de decisão em relação às estatísticas a utilizar 

recorremos a um conjunto de procedimentos que nos permitem analisar a normalidade 

dos dados. Esses procedimentos foram: a análise dos valores da média, mediana e 

moda; os valores de simetria e achatamento (skewness e kurtosis, respetivamente) e a 

sua significância estatística (convertendo-os em z-scores, tendo por base o valor 1.96); o 

teste Shapiro-Wilk; o teste de Levene para igualdade de variâncias; os histogramas, os 

gráficos de dispersão (Q-Q Plots) e as caixas de bigodes. 

 Para compararmos a totalidade dos SSRSS com a totalidade dos SERSS nos 

níveis de sintomatologia depressiva, de solidão, de confiança nos outros e de ansiedade 

nas relações afetivas recorremos ao teste não-paramétrico Mann-Whitney e, para análise 

do tamanho do efeito, ao Delta de Cliff, uma vez que a análise à normalidade dos dados 

nos indica que em todas estas variáveis existe pelo menos um grupo que não apresenta 

uma distribuição normal. Já no que diz respeito aos níveis de ansiedade social e de 

conforto com a proximidade os grupos são comparados recorrendo ao t-test e, para 
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análise do tamanho do efeito, ao d de Cohen, uma vez que existe normalidade em 

ambos os grupos nestas variáveis (justificada pela maioria dos parâmetros de 

normalidade adotados), assim como igualdade de variâncias. 

 A comparação entre os SSRSS do sexo masculino e os SERSS do mesmo sexo e 

os SSRSS do sexo feminino com os SERSS do mesmo sexo nos níveis de 

sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de confiança nos outros, de 

conforto com a proximidade e de ansiedade nas relações afetivas é feita através do teste 

Mann-Whitney e do Delta de Cliff, uma vez que o número de indivíduos no grupo de 

SERSS é inferior a 30 em ambos os sexos e a análise à normalidade não justificou a 

adoção de estatística paramétrica. 

 Para compararmos os indivíduos do sexo masculino com os do sexo feminino 

nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de solidão, de confiança 

nos outros e de ansiedade nas relações afetivas recorremos ao teste Mann-Whitney e ao 

Delta de Cliff, já que em todas estas variáveis há, pelo menos, um grupo cuja 

distribuição dos dados não é normal. Para realizarmos a comparação dos mesmos 

grupos nos níveis de ansiedade social e de conforto com a proximidade recorremos ao t-

test e ao d de Cohen, uma vez que os procedimentos de análise à normalidade indicam 

que em todos os grupos há uma distribuição normal dos dados e igualdade de 

variâncias. 

 Para realizarmos a comparação entre os alunos até aos 20 anos de idade e os 

alunos com 21 anos ou mais nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia 

depressiva, de solidão e de ansiedade nas relações afetivas recorremos ao teste Mann-

Whitney e ao Delta de Cliff, uma vez que a análise à normalidade indicou que seria 

mais adequado optar pela estatística não-paramétrica. Já nos níveis de confiança nos 

outros, de ansiedade social e de conforto com a proximidade justificou-se a adoção de 

estatística paramétrica. 

 O teste Mann-Whitney é o teste não-paramétrico, equivalente ao t-test, que nos 

permite comparar dois grupos e deve ser utilizado quando os princípios para a utilização 

de estatística paramétrica não se cumprem. Devido ao facto de a utilização deste teste 

ser comum não nos alongamos na sua descrição. Recomendamos, para uma análise mais 

aprofundada, a leitura do trabalho de Field (2005). Para realizarmos este teste 

recorremos ao software SPSS 19. 

 O t-test para amostras independentes trata-se de um teste paramétrico que nos 

permite comparar as médias de dois grupos. Como o uso de tal teste é habitual 
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recomendamos, novamente, a leitura de Field (2005) para um conhecimento mais 

aprofundado acerca do mesmo. Para realizar este teste recorremos, mais uma vez, ao 

software SPSS 19. 

 Com as crescentes críticas à utilização dos p-values (ver: Cohen, 1994) 

decidimos realizar o cálculo da magnitude do efeito (ou tamanho do efeito) recorrendo 

ao Delta de Cliff (δ) e ao d de Cohen (d). A apresentação de medidas do tamanho do 

efeito em conjunto com os p-values é defendida por um conjunto cada vez mais 

alargado de autores e entidades (ver: Durlak, 2009), já que estas medidas nos fornecem 

dados que os outros procedimentos estatísticos não disponibilizam (Durlak, 2009; 

Ledesma, Macbeth, & Kohan, 2009). A relevância da adoção destas medidas está 

patente, por exemplo, no texto de Olejnik e Algina (2000):  

 

 The rationale for this recommendation rests on the fact that statistical 

significance does not imply meaningfulness. “Significance” based on a statistical 

test provides information on the likelihood of finding the observed relationship 

by chance alone (sampling error). While statistical “significance” helps to 

protect the researcher from interpreting an apparently large observed difference 

as meaning a true difference between populations when sample sizes are small, it 

does not protect the researcher from interpreting a trivially small observed 

difference as meaningful when sample sizes are large. Small differences can be 

statistically “significant” simply because of a large sample size. (pp. 241-242) 

 

 O Delta de Cliff é uma medida não-paramétrica que apresenta excelente 

robustez, particularmente em relação às medidas paramétricas, ao calcular o tamanho do 

efeito quando os pressupostos para a adoção de procedimentos paramétricos não se 

cumprem (Hess & Kromrey, 2004) e permite-nos conhecer qual é, de facto, a grandeza 

da diferença entre dois grupos. Cliff (1996) propôs uma abordagem que assentava na 

probabilidade de um sujeito de um grupo obter uma pontuação mais elevada do que um 

sujeito de outro grupo, quando ambos os sujeitos eram escolhidos aleatoriamente. Esta 

abordagem acabou por dar origem ao Delta de Cliff, que assenta numa matriz de 

dominância. Esta matriz diz respeito ao grau de sobreposição entre os dois grupos, 

sendo que quanto maior a sobreposição menor a dominância e, consequentemente, 

menor a diferença entre eles. A medida de tamanho do efeito fornecida pelo Delta de 

Cliff varia entre -1.0 (caso todas as observações do grupo de controlo obtenham 
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pontuações mais elevadas do que as observações do grupo experimental) e 1.0 (caso 

todas as observações do grupo experimental obtenham pontuações mais elevadas do que 

as do grupo de controlo) (Hess & Kromrey, 2004). Caso se verifique algum destes 

valores, assumimos a completa ausência de sobreposição entre os dois grupos, o que 

significa que um deles é dominante. Isto é, quando tais valores extremos se atingem, o 

espaço correspondente à interceção entre ambos os grupos está vazio. Por sua vez, um 

valor de 0.0 representa uma completa sobreposição entre os grupos, não existindo 

diferenças entre ambos. Portanto, quanto mais próximo de -1.0 ou 1.0 estiver o valor do 

Delta de Cliff maior a diferença entre os grupos. Por oposição, quanto mais próximo de 

0.0 estiver esse valor menor a diferença entre os grupos. 

 No entanto, Cliff não indicou pontos de corte para considerarmos um tamanho 

do efeito pequeno, médio ou grande. Mas, recentemente, Romano, Kromrey, Coraggio, 

Skowronek e Devine (2006a) propuseram que um Delta de Cliff igual ou superior a .147 

será significativo. Para além disso, os mesmos autores indicam que um valor de .147 

corresponde a um tamanho do efeito pequeno, um valor de .33 corresponde a um 

tamanho do efeito médio e um valor de .474 corresponde a um tamanho do efeito 

grande.  

 O Delta de Cliff foi obtido recorrendo ao software Cliff’s Delta Calculator 

(CDC) desenvolvido por Macbeth, Razumiejczyk e Ladesma (in press). Trata-se de um 

software desenhado para o sistema operativo Windows, sendo disponibilizado 

gratuitamente pelo autor através do sítio da internet do Instituto de Investigações 

Psicológicas da Universidade del Salvador. 

 Por sua vez, o d de Cohen trata-se de uma medida paramétrica de tamanho do 

efeito e é um dos métodos mais comummente utilizados (Ladesma et al., 2009). Esta 

medida permite-nos comparar dois grupos e representa a diferença entre a média do 

grupo experimental e de controlo em termos de unidades de desvio-padrão. Isto 

significa que um tamanho de efeito de 1.0 indica que as médias dos grupos estão 

afastadas um desvio-padrão uma da outra (Romano, Kromrey, Coraggio, & Skowronek, 

2006b). Cohen estabeleceu três níveis de tamanho de efeito, sendo que um tamanho de 

efeito entre .20 e .49 é considerado pequeno (small), entre .50 e .79 é considerado médio 

(medium) e a partir de .80 é considerado grande (large) (Romano et al., 2006b). Para um 

maior conhecimento em relação às fundamentações matemáticas e considerações 

práticas acerca desta medida de magnitude do efeito aconselhamos a consulta de Coe 

(2002), Ladesma et al. (2009), Romano et al. (2006a), Thalheimer e Cook (2002) e 
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Zakzanis (2001). Para realizar esta análise recorremos ao trabalho de Thalheimer e 

Cook (2002) e ao ficheiro de Excel preparado pelos mesmos autores para realizar o 

cálculo do d de Cohen utilizando os dados obtidos com os t-tests. 

 

 Objetivos 11, 12 e 13. Os objetivos em questão dizem respeito à comparação dos 

diferentes grupos de satisfação com a universidade, com os colegas, com os professores 

e com o curso; de rendimento global mensal do agregado familiar; e da classificação da 

mesada/salário.  

 O objetivo 11 está dividido em quatro pontos: (11.1) Comparação dos diferentes 

grupos de satisfação com os colegas; (11.2) comparação dos diferentes grupos de 

satisfação com o curso; (11.3) comparação dos diferentes grupos de satisfação com os 

professores; e, por último, (11.4) comparação dos diferentes grupos de satisfação com a 

universidade. Estas quatro variáveis tinham, inicialmente, 5 categorias de resposta (nada 

satisfeito; pouco satisfeito; satisfeito; bastante satisfeito; e totalmente satisfeito). No 

entanto, devido ao facto de em algumas das categorias existir um número demasiado 

baixo de respostas, pareceu-nos adequado agrupá-las em função da proximidade relativa 

entre elas. Assim, criamos três grupos (ao invés dos cinco iniciais) nestas quatro 

variáveis, sendo que o primeiro diz respeito aos que demonstram pouca ou nenhuma 

satisfação, o segundo diz respeito aos alunos que se afirmam satisfeitos e o último grupo 

diz respeito aos alunos que demonstram estar bastante ou totalmente satisfeitos. 

 Um procedimento muito semelhante foi realizado para as diferentes categorias 

de rendimento global mensal do agregado familiar. Inicialmente tínhamos sete 

categorias de rendimentos que acabaram agrupadas em 3: sujeitos pertencentes a um 

agregado familiar com um rendimento global até 950€ por mês; sujeitos pertencentes a 

um agregado familiar com um rendimento global entre 951€ e os 2375€ mensais; e, por 

fim, sujeitos pertencentes a um agregado familiar com um rendimento global igual ou 

superior a 2376€ por mês. 

 Também foi feita a transformação da variável relativa à forma como os sujeitos 

classificam a sua mesada/salário. Das quatro categorias iniciais decidimos agrupar duas 

delas, pelos mesmos motivos indicados anteriormente com outras variáveis. Assim, 

ficamos com três categorias: aqueles sujeitos que consideram a sua mesada insuficiente; 

aqueles sujeitos que consideram a sua mesada suficiente; e, por último, aqueles sujeitos 

que consideram a sua mesada confortável ou excelente.  
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 A análise à normalidade dos dados foi realizada através dos mesmos 

procedimentos que foram utilizados nos objetivos 6, 7, 8, 9 e 10, isto é, os valores da 

média, mediana e moda; os valores de simetria e achatamento e a sua significância 

estatística (convertendo-os em z-scores, tendo por base o valor 1.96); o teste Shapiro-

Wilk; o teste de Levene para igualdade de variâncias; e os histogramas, os gráficos de 

dispersão (Q-Q Plots) e as caixas de bigodes.  

 Relativamente ao nível de satisfação com os professores, a análise da 

normalidade dos dados indicou-nos que no QIS, no ISD, na Escala de Solidão da UCLA 

e nos fatores “Confiança nos Outros” e “Ansiedade” da EVA não se cumpriram os 

princípios para adoção de estatística paramétrica, como tal recorremos ao teste Kruskal-

Wallis e ao método de Conover para realizar as comparações múltiplas. Já no fator 

“Conforto com a Proximidade” e no CASO-A30, em todos os grupos se obtém 

normalidade na distribuição dos dados e homogeneidade de variâncias, como tal 

optámos pela ANOVA e pelo teste Hochberg GT2 para realizar as comparações 

múltiplas.  

 A comparação entre os diferentes grupos de satisfação com o curso nos níveis de 

ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de solidão, de ansiedade social, de 

ansiedade nas relações afetivas, de conforto com a proximidade e de confiança nos 

outros foi feita através do teste Kruskal-Wallis e do método de Conover para 

comparações múltiplas, uma vez que em todas as variáveis há pelo menos um grupo que 

não apresenta uma distribuição normal dos dados. 

 No que diz respeito ao nível de satisfação com a universidade e ao nível de 

satisfação com os colegas, os procedimentos de análise da normalidade indicaram-nos 

que no QIS, no ISD, na Escala de Solidão da UCLA e nos fatores “Conforto com a 

Proximidade”, “Confiança nos Outros” e “Ansiedade” da EVA existe pelo menos um 

grupo cuja distribuição dos dados não é normal. Como tal, para realizarmos as 

comparações optamos por utilizar o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis com o 

método de Conover para comparações múltiplas. Já para a comparação dos grupos nos 

níveis de ansiedade social optamos pela ANOVA e pelo teste Hochberg GT2 de 

comparações múltiplas, uma vez que existe distribuição normal em todos os grupos 

nesta variável, assim como igualdade de variâncias. 

 Para compararmos os diferentes grupos de rendimento global mensal do 

agregado familiar nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de 

solidão, de ansiedade nas relações afetivas, de conforto com a proximidade, de 
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confiança nos outros e de ansiedade social optamos, exatamente, pelos procedimentos 

realizados com os grupos expostos no parágrafo anterior, pelos mesmos motivos. 

 Por fim, para a comparação dos diferentes grupos de classificação da 

mesada/salário nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, de solidão, 

de ansiedade social, de conforto com a proximidade, de confiança nos outros e de 

ansiedade nas relações afetivas optamos pelo teste não-paramétrico Kruskal-Wallis e 

pelo método de Conover para comparações múltiplas, uma vez que em nenhuma das 

variáveis se cumprem os princípios de normalidade e igualdade de variâncias em 

simultâneo. 

 O método de funcionamento do teste Kruskal-Wallis é muito semelhante ao do 

Mann-Whitney e aplica-se, portanto, quando não se cumprem os princípios exigidos 

pela estatística paramétrica. Devido à familiaridade com este teste não nos alongamos 

na sua descrição, recomendamos, mais uma vez, a consulta do trabalho de Field (2005) 

para que se possa conhecer de forma mais aprofundada este método de análise 

estatística. 

 Para realizarmos as análises relativas às variáveis que apresentam normalidade 

recorremos à ANOVA para amostras independentes. Este teste diz-nos se existem 

diferenças ou não entre as médias de três ou mais grupos. Para um conhecimento 

aprofundado em relação ao método de funcionamento deste teste sugerimos a leitura de 

Field (2005) e Coolican (1994). 

 Quando se compara mais que dois grupos também se tem interesse em saber 

entre quais se verificam as diferenças estatisticamente significativas. Como tal, e para 

atingir esse objetivo, realizamos o teste proposto por Conover em 1971 (não-

paramétrico) (Stricker, s.d.) e o teste Hochberg GT2 (paramétrico), para comparações 

post-hoc.  

 O teste proposto por Conover apresenta-nos a diferença crítica entre os ranks 

dos grupos em análise, juntamente com os seus valores de significância estatística. Para 

uma análise das bases matemáticas por detrás deste método pode consultar-se o texto de 

Stricker (s.d.). Outra alternativa seria o método proposto por Schaich e Hamerle em 

1984, no entanto, optamos pelo método de Conover, uma vez que possui maior poder 

estatístico (Stricker, s.d.). Este teste, assim como o teste Kruskal-Wallis, foi realizado 

recorrendo ao software BrightStat (Stricker, 2008), uma vez que este software para além 

de permitir a realização do teste Kruskal-Wallis possibilita-nos também realizar o teste 
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de Conover para comparações múltiplas, o que grande parte dos restantes softwares não 

consegue. 

 As comparações post-hoc da ANOVA foram feitas através do teste Hochberg 

GT2. A adoção deste teste prende-se com o facto de ele ser robusto quando se verifica 

normalidade na distribuição dos dados, quando existe igualdade de variâncias entre os 

grupos e quando o tamanho das amostras é diferente (Field, 2005), como acontece na 

análise que realizamos. Para operar estas análises recorremos ao software SPSS 19. 

 

 Objetivo 14. Ao analisar os pressupostos de normalidade (já mencionados em 

objetivos anteriores), verificamos que em cinco variáveis (pontuação total no QIS, no 

ISD, na Escala de Solidão da UCLA e nos fatores “Ansiedade” e “Confiança nos 

Outros” da EVA) a amostra não apresenta uma distribuição Gaussiana, o que justifica a 

utilização de estatística não-paramétrica. Tendo em conta estas informações, para 

verificarmos qual a correlação que os 3 fatores da EVA, a Escala da Solidão da UCLA, 

o ISD e o CASO-A30 mantêm com o QIS recorremos ao rho de Spearman, realizando 

esta análise através do software SPSS 19. Este é um teste não-paramétrico equivalente 

ao coeficiente de Pearson e é indicado quando os pressupostos relativos à normalidade 

dos dados não se cumprem. Esta medida permite-nos obter a direção e a magnitude da 

associação entre duas variáveis intervalares ou ratio. Devido à habitual familiaridade 

com este teste não nos alongamos na sua descrição. 

 

 Objetivo 15. Para atingirmos este objetivo recorremos à regressão logística. A 

utilização deste procedimento estatístico neste trabalho tem como objetivo verificar qual 

a probabilidade de um sujeito fazer parte do grupo de SSRSS ou de SERSS em função 

da sua pontuação no ISD, na Escala de Solidão da UCLA, no CASO-A30 e nos fatores 

“Ansiedade”, “Conforto com a Proximidade” e “Confiança nos Outros” da EVA. 

 A regressão logística tem a particularidade de não exigir que se cumpram os 

critérios relativos à normalidade na distribuição dos dados, como tal essa análise não é 

necessária apesar de já estar realizada anteriormente (veja-se a secção relativa à 

comparação de dois grupos, nomeadamente, à comparação entre a totalidade dos SSRSS 

e a totalidade dos SERSS) e justificar a adoção de estatística não-paramétrica. De forma 

simplificada, este método de regressão determina a melhor equação ou função para 

obtermos a probabilidade de classificar os dados observados em determinadas 

categorias. Portanto, o seu objetivo passa por procurar predizer corretamente em qual 
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das categorias cada indivíduo, individualmente, tem probabilidade de se encaixar 

recorrendo ao modelo de regressão mais parcimonioso possível. Isto implica, como é 

claro, que a variável dependente seja uma variável dicotómica, sendo esta uma das 

exigências a cumprir para a realização desta análise. Para além disso, a regressão 

logística não requer a existência de uma relação linear entre as variáveis, nem que estas 

estejam normalmente distribuídas. No entanto, as categorias (ou grupos) da variável 

dependente devem ser mutuamente exclusivas.  

 Neste modelo, o coeficiente b de regressão permite-nos conhecer o valor de odds 

ratio, que nos dá indicação da mudança que ocorre na variável dependente em 

consequência da alteração de uma unidade na variável independente. Como tal, é 

necessário destacar que a “logistic regression calculates changes in the log odds of the 

dependent, not changes in the dependent value as OLS regression does” (Burns & 

Burns, 2008, p. 573). Este aspeto é o que diferencia a regressão logística da regressão 

linear múltipla, já que o que se pretende verificar é a mudança que a variável 

independente causa na probabilidade de um sujeito pertencer a um determinado grupo 

da variável dependente. Para realizar esta análise utilizamos o software SPSS 19. 

 A regressão logística permite-nos também calcular uma equação preditiva 

através da seguinte fórmula: 

 

Sendo que: 

p = probabilidade de um sujeito entrar numa determinada categoria; 

exp = base dos logaritmos naturais; 

a = constante da equação; 

b = coeficiente das variáveis preditoras. 

 

 Para um conhecimento mais aprofundado em relação a este método pode 

consultar-se o trabalho de Burns e Burns (2008).  

 No nosso estudo, a utilização desta equação preditiva tem como objetivo 

verificar qual a probabilidade de um sujeito que se encontre um desvio-padrão acima da 

média no ISD, na Escala de Solidão da UCLA, no CASO-A30 e no fator “Ansiedade” 

da EVA e um desvio-padrão abaixo da média nos fatores “Conforto com a 

Proximidade” e “Confiança nos Outros” da EVA, ser classificado no grupo de SERSS. 

O mesmo foi feito para um sujeito que se encontre dois desvios-padrão afastado da 
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média no sentido referido anteriormente para cada uma das variáveis. No entanto, só 

entrarão na equação aquelas variáveis que se mostrem estatisticamente significativas de 

acordo com o critério de Wald. 

 

 Objetivo 16. Como já referimos (ver a secção relativa à análise correlacional), a 

análise à normalidade demonstra que cinco variáveis (pontuação total no QIS, no ISD, 

na Escala de Solidão da UCLA e nos fatores “Ansiedade” e “Confiança nos Outros” da 

EVA) não apresentam uma distribuição normal. Tendo em conta a violação dos 

princípios para a adoção da regressão múltipla paramétrica, optamos por realizar uma 

predição equivalente, mas que não necessite de cumprir esses pressupostos, sendo, 

portanto, não-paramétrica. A análise realizada neste estudo tem como objetivo verificar 

qual a capacidade preditiva da sintomatologia depressiva, da solidão, da ansiedade 

social, da ansiedade nas relações afetivas, do conforto com a proximidade e da 

confiança nos outros sobre a ideação suicida.  

 O método não-paramétrico mais adequado pareceu-nos ser a Multiple Adaptive 

Regression Splines (MARSplines). Este método não assume a existência de nenhum 

tipo de relação entre a variável predita e as preditoras, sendo que o seu modelo é 

construído a partir de coeficientes e funções de base formados inteiramente a partir dos 

dados, acabando por tornar-se num dos métodos mais comummente conhecidos de Data 

Mining. Esta técnica foi proposta por Friedman (1991) para resolver problemas de 

regressão e de classificação, sendo o seu objetivo principal, precisamente, predizer o 

valor de uma variável dependente a partir de um conjunto de outras variáveis 

independentes. Esta técnica permite-nos lidar com variáveis contínuas e categóricas, 

quer elas sejam variáveis dependentes ou independentes. Devido ao facto de a utilização 

deste procedimento estatístico não ser muito habitual, particularmente no campo da 

Psicologia, e também devido ao facto de a sua descrição exaustiva não ser o objetivo 

primordial deste trabalho, propomos a leitura do texto escrito por Friedman (1991) e 

Nisbet, Elder e Miner (2009) onde a MARSplines aparece descrita com maior exaustão, 

assim como a sua fundamentação matemática. 

 A MARSplines fornece-nos um R
2
, permite-nos verificar qual a importância de 

cada preditor para explicar a variável dependente e disponibiliza-nos um conjunto de 

outros dados que nos permitem descrever o modelo de regressão e avaliar a sua robustez 

estatística. Para realizar esta análise recorremos ao software STATISTICA 7, que 

permite realizar um conjunto de análises de Data Mining, entre elas a MARSplines. 



58 
 

 

Resultados 

Dados Sociodemográficos da Amostra 

 No que diz respeito ao sexo, 63.7% (233 sujeitos) dos indivíduos são mulheres e 

36.3% (133 sujeitos) são homens. Em termos de idade, a amostra é composta por 

sujeitos entre os 18 e os 58 anos de idade, com uma média de 21.14 anos e um desvio-

padrão de 4.03. 

 Relativamente ao distrito de residência, 59.9% da amostra pertence aos distritos 

de Vila Real e do Porto (36.1% e 23.8%, respetivamente), seguidos pelo distrito de 

Braga (13.9%), Viseu (7.1%), Bragança (5.7%), Aveiro (4.6%), Viana do Castelo 

(2.7%), Guarda (2.5%), Coimbra (1.4%), Lisboa (0.5%), Região Autónoma da Madeira 

(0.5%), Leiria (0.3%), Região Autónoma dos Açores (0.3%), Santarém (0.3%) e Setúbal 

(0.3%). 

 No que diz respeito ao rendimento global do agregado familiar, verificamos que 

6.8% da amostra vive num agregado familiar com um rendimento global mensal inferior 

a 475€, 30.6% vive num agregado com um rendimento mensal entre os 475€ e os 950€, 

30.9% vive num agregado com um rendimento entre 951€ e 1425€, 11.5% vive num 

agregado com um rendimento entre 1426€ e 1900€, 7.1% vive num agregado familiar 

com um rendimento entre os 1901€ e os 2375€, 6.8% vive num agregado com um 

rendimento mensal entre os 2376€ e os 2850€ e, por fim, 6.3% vive num agregado 

familiar com um rendimento mensal superior a 2850€. 

 Durante o período de aulas, 23.8% dos alunos vivem com o agregado familiar ou 

com os cuidadores, 66.4% vivem com colegas, 8.5% vivem sozinhos e 1.4% vivem com 

os senhorios. 

 

Objetivo 1: Investigar Qual é a Prevalência de Ideação Suicida ao Longo da Vida e 

Determinar Diferentes Graus de Gravidade na Manifestação Dessa Ideação 

 Os resultados obtidos indicam-nos que 12.6% dos alunos afirmam já ter tido, em 

algum momento das suas vidas, ideias de suicídio. Para além disso, 5.5% afirmam que 

já pensaram seriamente em suicidar-se. Portanto, daqueles alunos que declaram já ter 

tido ideação suicida até ao momento, cerca de metade chegaram a sentir-se 

determinados a cometer o suicídio. 
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Objetivo 2: Investigar Qual é a Prevalência de Ideação Suicida Significativa ao 

Longo do Último Ano 

 Os dados obtidos indicam que 10.7% dos alunos pertencem ao grupo de SERSS 

e, consequentemente, 89.3% pertence ao grupo de SSRSS. Portanto, estes resultados 

sugerem que cerca de um em cada 10 alunos apresenta ideação suicida significativa e, 

consequentemente, esses indivíduos podem estar em risco de cometer suicídio (ver: 

Anexo 2). 

 Recorrendo aos dados normativos estabelecidos por Ferreira e Castela (1999), 

verificamos que 9.6% da amostra se encontra um desvio-padrão ou mais acima da 

média. Recorrendo à média e ao desvio-padrão da amostra deste estudo, a percentagem 

de alunos que se encontram, pelo menos, um desvio-padrão acima da média sobe para 

11.2% (ver: Anexo 3). 

 

Objetivo 3: Investigar Qual é a Prevalência de Ideação Suicida ao Longo da Última 

Semana 

 Ao realizar a análise de frequências, verificamos que 9.3% da amostra, no item 

18 do ISD, afirma que sente que a vida é vazia ou pergunta-se se vale a pena viver; 

1.1% declara pensar no suicídio ou na morte várias vezes por semana durante vários 

minutos; e 0.3% afirma pensar no suicídio ou na morte várias vezes por dia com algum 

detalhe, ou fez planos específicos para se suicidar, ou já tentou matar-se. No total, 

aqueles que apresentam algum nível de ideação suicida, de acordo com este indicador, 

correspondem a 10.7% da amostra (ver: Anexo 4).  

 

Objetivo 4: Investigar Qual é a Percentagem de Alunos em Cada uma das Escolas 

Analisadas que, Devido aos Níveis de Ideação Suicida, Pode Estar em Risco de 

Cometer Suicídio 

 Através desta análise, podemos verificar que 14.6% da amostra da ECHS obtém 

uma pontuação total no QIS que indica que poderá estar em risco de cometer suicídio, 

isto é, pertence ao grupo de SERSS. No que diz respeito às restantes escolas, 

verificamos que essa percentagem desce bastante, sendo de 10% na ECAV, de 8.1% na 

ECVA e de 7.2% na ECT. Esta análise indica-nos também que cerca de 50% dos 

SERSS estudam na ECHS, sendo que os restantes 50% estão distribuídos de forma 

relativamente semelhante pelas outras três escolas (ver: Anexo 5). 
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Objetivo 5: Investigar Qual é a Prevalência de Sintomatologia Depressiva ao 

Longo da Última Semana 

 Na análise descritiva referente à sintomatologia depressiva verificou-se que 

15.8% da amostra se encontra, no mínimo, um desvio-padrão acima da média, 

representando, por isso mesmo, uma percentagem significativa de sujeitos com maior 

gravidade de sintomatologia depressiva comparativamente aos restantes. Se optarmos 

pelos pontos de corte definidos por Rush, Giles, Schlesser, Fulton, Weissenburger e 

Burns em 1986, podemos analisar a presença ou ausência de diferentes níveis de 

gravidade de sintomatologia depressiva. Ao ensaiarmos a utilização desses pontos de 

corte na amostra deste estudo, verificamos que 46.7% da amostra apresenta algum nível 

de sintomatologia depressiva, sendo que 32.8% se encontram no intervalo 

correspondente a sintomatologia leve, 12% no intervalo que diz respeito à 

sintomatologia moderada, 1.6% no intervalo relativo à presença de níveis severos de 

sintomatologia depressiva e 0.3% no intervalo correspondente ao nível muito severo de 

sintomas. No total, e de acordo com este método, podemos afirmar que cerca de metade 

da amostra apresenta algum nível de sintomatologia depressiva.  

 

Objetivo 6: Examinar se o Grupo de Sujeitos Sem Risco Significativo de Suicídio se 

Distingue do Grupo de Sujeitos Em Risco Significativo de Suicídio nos Níveis de 

Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos 

Outros, de Conforto com a Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Neste objetivo pretende-se comparar os dois grupos estabelecidos com o QIS 

(SSRSS e SERSS) no ISD, na Escala de Solidão da UCLA, no CASO-A30 e nos três 

fatores da EVA. 

 Analisando os resultados para os fatores “Ansiedade” (U = 2792, p < .05, δ = 

.562), “Conforto com a Proximidade” (t(364) = 3.532, p < .05, d = .62) e “Confiança 

nos Outros” (U = 3103, p < .05, δ = -.513) da EVA e para a Escala de Solidão da UCLA 

(U = 2501, p < .05, δ = .607), os dados são bastantes claros evidenciando diferenças 

significativas entre ambos os grupos em todas as variáveis. Especificamente, na Escala 

de Solidão da UCLA verificamos que os SERSS apresentam maiores níveis de solidão 

do que os SSRSS. A mesma tendência pode verificar-se no fator “Ansiedade” da EVA, 

sugerindo que os sujeitos com ideação suicida significativa apresentam maiores níveis 

de ansiedade nas relações afetivas que estabelecem. Nos outros dois fatores da EVA, 
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“Conforto com a Proximidade” e “Confiança nos Outros”, a tendência é oposta. Isto 

significa que, para além de confiarem mais nos outros, os SSRSS apresentam maiores 

níveis de conforto nas relações afetivas (M = 21.89, SE = .18) do que os SERSS (M = 

19.95, SE = .56). Em relação à sintomatologia depressiva, os resultados obtidos 

sugerem, mais uma vez, a existência de diferenças significativas entre os grupos, sendo 

que os SERSS apresenta maiores níveis de sintomatologia depressiva do que os SSRSS 

(U = 2141, p < .05). Simultaneamente, a medida de magnitude do efeito indica-nos que 

a maior diferença entre os grupos se verifica nesta variável (δ = .692). No que diz 

respeito à ansiedade social, avaliada através da pontuação total no CASO-A30, 

verificamos que os SERSS apresentam maiores níveis de ansiedade social (M = 99.90, 

SE = 2.86) do que os SSRSS (M = 84.84, SE = 1.14), sendo que esta diferença é 

estatisticamente significativa (t(364) = -4.364, p < .05). Estes dados são confirmados 

pelo d de Cohen, que aponta para uma magnitude do efeito média (d = .74). 

 Como podemos ver, os SERSS apresentam diferenças claras em relação aos 

SSRSS, em todas as variáveis analisadas. Estes resultados sugerem, de forma evidente, 

a presença de maior sofrimento psicológico no grupo de alunos em risco significativo de 

suicídio. 

 

Objetivo 7: Examinar se o Grupo de Sujeitos do Sexo Masculino Sem Risco 

Significativo de Suicídio se Distingue do Grupo de Sujeitos do Mesmo Sexo Em 

Risco Significativo de Suicídio nos Níveis de Sintomatologia Depressiva, de 

Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos Outros, de Conforto com a 

Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Os dados obtidos sugerem-nos que os SERSS do sexo masculino apresentam 

diferenças significativas em comparação com os SSRSS do mesmo sexo, já que 

apresentam maiores níveis de solidão (U = 234, p < .05, δ = .619), de ansiedade social 

(U = 306, p < .05, δ = .502), de sintomatologia depressiva (U = 176.5, p < .05, δ = .713) 

e de ansiedade nas relações afetivas (U = 285.5, p < .05, δ = .535). Por outro lado, 

apresentam menores níveis de confiança nos outros (U = 385, p = .049, δ = -.373) e de 

conforto com a proximidade (U = 458.5, p > .05, δ = -.255), sendo que, nesta última 

variável, apesar de as diferenças não serem estatisticamente significativas, a magnitude 

do efeito sugere a existência de diferenças entre os grupos.  
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Objetivo 8: Examinar se o Grupo de Sujeitos do Sexo Feminino Sem Risco 

Significativo de Suicídio se Distingue do Grupo de Sujeitos do Mesmo Sexo Em 

Risco Significativo de Suicídio nos Níveis de Sintomatologia Depressiva, de 

Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos Outros, de Conforto com a 

Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Comparando os sujeitos do sexo feminino, verificamos diferenças em todas as 

variáveis analisadas, sendo que os SERSS obtêm pontuações mais elevadas nos níveis 

de solidão (U = 1178.5, p < .05, δ = .602), de ansiedade social (U = 1827, p < .05, δ = 

.382), de sintomatologia depressiva (U = 897, p < .05, δ = .697) e de ansiedade nas 

relações afetivas (U = 1316.5, p < .05, δ = .555). Para além disso, apresentam 

pontuações mais baixas nos níveis de confiança nos outros (U = 1295.5, p < .05, δ = -

.562) e de conforto com a proximidade (U = 1918, p < .05, δ = -.352) afetiva do que os 

SSRSS. 

 

Objetivo 9: Examinar se os Indivíduos do Sexo Masculino se Distinguem dos 

Indivíduos do Sexo Feminino nos Níveis de Ideação Suicida, de Sintomatologia 

Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos Outros, de Conforto 

com a Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 A análise comparativa entre os indivíduos do sexo masculino e feminino 

demonstra que as mulheres apresentam maiores níveis de sintomatologia depressiva (U 

= 10488.5, p < .05, δ = .323) e ansiedade ao nível das relações afetivas (U = 12714, p < 

.05, δ = .179), traduzida por medos de abandono e de não ser desejado(a). No que diz 

respeito aos níveis de conforto com a intimidade/proximidade nas relações afetivas, as 

diferenças observadas (t(364) = 2.615, p < .05, d = .31) indicam-nos que as mulheres 

apresentam pontuações mais baixas (M = 21.34, SE = .22) do que os homens (M = 

22.27, SE = .27). Para além disso, os indivíduos do sexo feminino (M = 76.90, SE = 

1.73) apresentam maiores níveis de ansiedade social do que os do sexo oposto (M = 

91.89, SE = 1.27), sendo esta diferença significativa (t(364) = -7.035, p < .05, d = .77). 

Já nos níveis de solidão (U = 14244, p > .05, δ = .081), de ideação suicida (U = 13892, 

p > .05, δ = .103) e de confiança nos outros (U = 14165, p > .05, δ = -.086) não se 

verificam diferenças relevantes.  
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Objetivo 10: Examinar se os Sujeitos com Idades Até aos 20 Anos (Inclusive) se 

Distinguem dos Sujeitos com 21 Anos ou Mais nos Níveis de Ideação Suicida, de 

Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos 

Outros, de Conforto com a Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas  

 Os resultados obtidos através do teste Mann-Whitney e do Delta de Cliff 

indicam-nos que o grupo de alunos mais novos apresenta maiores níveis de 

ansiedade/medos de abandono nas relações afetivas (U = 13480, p < .05, δ = .168). Nos 

níveis de ideação suicida, de sintomatologia depressiva e de solidão não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas (p > .05, δ < .103), assim como nos níveis de 

confiança nos outros (t(364) = -.721, p > .05, d = .08) e de conforto com a proximidade 

(t(364) = -.031, p > .05, d = 0). Importa ainda destacar que o t-test nos indica que não 

existem diferenças nos níveis de ansiedade social (t(364) = 1.849, p > .05). No entanto, 

o d de Cohen indica-nos que existe uma magnitude do efeito pequena (d = .20), sendo 

que os alunos mais jovens apresentam maiores níveis de ansiedade social. 

 

Objetivo 11: Examinar se os Alunos com Diferentes Níveis de Satisfação com os 

Colegas, com o Curso, com os Professores e com a Universidade se Distinguem nos 

Níveis de Ideação Suicida, de Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade 

Social, de Confiança nos Outros, de Conforto com a Intimidade e de Ansiedade nas 

Relações Afetivas 

 11.1: Comparação dos diferentes grupos de satisfação com os colegas. Ao 

nível da satisfação com os colegas, os resultados obtidos indicam diferenças 

estatisticamente significativas em 6 das 7 variáveis analisadas. Concretamente, os níveis 

de ideação suicida (H(2) = 9.24, p < .05), de ansiedade social (F(2) = 5.249, p < .05), de 

solidão (H(2) = 54.85, p < .05), de conforto com a proximidade (H(2) = 11.78, p < .05), 

de confiança nos outros (H(2) = 15.56, p < .05) e de sintomatologia depressiva (H(2) = 

22.83, p < .05) mostram ser afetados pela satisfação com os pares. Os sujeitos pouco ou 

nada satisfeitos com os colegas apresentam valores mais elevados na Escala de Solidão 

da UCLA do que os sujeitos satisfeitos (I-J = 42.02, p < .05) e do que os sujeitos 

bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 114.20, p < .001). Por sua vez, os sujeitos 

satisfeitos com os seus colegas apresentam maiores níveis de solidão quando 

comparados com os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 72.17, p < .001). 

Também no ISD se verificam diferenças estatisticamente significativas entre todos os 

grupos, sendo que, mais uma vez, os sujeitos pouco ou nada satisfeitos apresentam 
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maiores níveis de sintomatologia depressiva do que os sujeitos satisfeitos (I-J = 53.60, p 

< .05) e do que os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 88.64, p < .001), 

enquanto que estes últimos apresentam menores níveis de sintomatologia depressiva do 

que os sujeitos satisfeitos (I-J = -35.04, p < .01).  

 Já ao nível da ideação suicida, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas apenas entre o grupo de alunos pouco ou nada satisfeitos e os dois grupos 

restantes, portanto, os sujeitos pouco ou nada satisfeitos apresentam pontuações mais 

elevadas no QIS do que os alunos satisfeitos (I-J = 54.10, p < .05) e/ou do que os 

sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 62.46, p < .01).  

 No que diz respeito aos fatores “Confiança nos Outros” e “Conforto com a 

Proximidade” da EVA, verificamos que os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos 

manifestam maior confiança nos outros e maior conforto com a intimidade do que os 

sujeitos satisfeitos (I-J = 36.63, p < .01; I-J = 37.77, p < .01; respetivamente) e do que 

os sujeitos pouco ou nada satisfeitos (I-J = 63.57, p < .01; I-J = 42.22, p < .05; 

respetivamente) (ver: Anexos 6 e 7).  

 Por fim, a satisfação com os colegas também evidenciou um efeito significativo 

sobre os níveis de ansiedade social, sendo que o teste Hochberg GT2 nos indica que os 

sujeitos pouco ou nada satisfeitos com os colegas apresentam maiores níveis de 

ansiedade social do que os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 12.822, p < 

.05). Já os sujeitos satisfeitos com os colegas não apresentam diferenças significativas 

em relação aos outros dois grupos nesta variável (p > .05) (ver: Anexos 8 e 9). 

 

 11.2: Comparação dos diferentes grupos de satisfação com o curso. Os 

resultados obtidos permitem-nos verificar que existem diferenças estatisticamente 

significativas nos níveis de solidão (H(2) = 8.04, p < .05), de sintomatologia depressiva 

(H(2) = 9.11, p < .05) e de confiança nos outros (H(2) = 8.33, p < .05). Concretamente, 

na Escala de Solidão da UCLA os sujeitos pouco ou nada satisfeitos com o seu curso 

apresentam uma pontuação mais elevada do que os sujeitos bastante ou totalmente 

satisfeitos (I-J = 51.82, p < .01). No fator “Confiança nos Outros” da EVA, verifica-se 

que os sujeitos pouco ou nada satisfeitos com o seu curso, assim como os sujeitos 

satisfeitos, apresentam pontuações mais baixas do que os sujeitos bastante ou totalmente 

satisfeitos (I-J = -46.67, p < .05; I-J = -25.40, p < .05; respetivamente). Para além disso, 

também se verificam diferenças significativas no ISD. Concretamente, os sujeitos 

bastante ou totalmente satisfeitos com o seu curso apresentam uma pontuação 
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significativamente mais baixa do que os sujeitos satisfeitos (I-J = -29.36, p < .05) e do 

que os sujeitos pouco ou nada satisfeitos (I-J = -44.47, p < .05). Nas restantes variáveis 

analisadas (ideação suicida, ansiedade social, conforto com a proximidade e ansiedade 

nas relações afetivas) não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p > 

.05) (ver: Anexos 10 e 11). 

 

 11.3: Comparação dos diferentes grupos de satisfação com os professores. A 

análise ao nível de satisfação com os professores demonstra que esta variável tem 

impacto sobre os níveis de solidão (H(2) = 10.96, p < .05), sendo que os alunos pouco 

ou nada satisfeitos com os seus professores apresentam diferenças estatisticamente 

significativas quando comparados com os outros dois grupos, isto é, apresentam 

maiores níveis de solidão do que os indivíduos satisfeitos (I-J = 54.94, p < .01) e do que 

os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos (I-J = 64.32, p < .01) com os seus 

professores. Nas restantes variáveis não há diferenças estatisticamente relevantes entre 

os três grupos (p > .05) (ver: Anexos 12, 13, 14 e 15). 

 

 11.4: Comparação dos diferentes grupos de satisfação com a universidade. 

No que diz respeito ao nível de satisfação com a universidade, verificamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de solidão (H(2) = 7.21, p < .05), de 

sintomatologia depressiva (H(2) = 13.21, p < .05) e de confiança nos outros (H(2) = 

11.88, p < .05). Os resultados obtidos com o ISD indicam que os sujeitos pouco ou nada 

satisfeitos com a universidade apresentam maiores níveis de sintomatologia depressiva 

do que os sujeitos satisfeitos (I-J = 33.11, p < .05) e do que os sujeitos bastante ou 

totalmente satisfeitos (I-J = 57.96, p < .001). Para além disso, os dados apontam para a 

existência de diferenças na confiança depositada nos outros aquando do estabelecimento 

de relações afetivas, sendo que os sujeitos pouco ou nada satisfeitos com a universidade 

apresentam menor confiança nos outros do que os indivíduos satisfeitos (I-J = -45.59, p 

< .001). Por fim, as diferenças nos níveis de solidão indicam-nos que, mais uma vez, os 

sujeitos pouco ou nada satisfeitos com a universidade apresentam valores mais elevados 

do que os restantes (I-J = 28.49, p < .05, em relação aos alunos satisfeitos com a 

universidade; I-J = 40.98, p < .05, em relação aos alunos bastante ou totalmente 

satisfeitos com a universidade) (ver: Anexos 16 e 17).  

 Nos níveis de ideação suicida, de conforto com a proximidade, de ansiedade nas 

relações afetivas e de ansiedade social não se verificam diferenças estatisticamente 
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significativas (p > .05) (ver: Anexos 16, 17, 18 e 19). Devemos destacar que o teste de 

comparações múltiplas apresentou diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo de alunos pouco ou nada satisfeitos e os alunos bastante ou totalmente satisfeitos 

com a universidade nos níveis de conforto com a proximidade. No entanto, não 

aceitamos essa diferença como válida, uma vez que o teste de significância estatística do 

Kruskal-Wallis nos dá um valor de prova superior a .05 (p = .06). 

 

Objetivo 12: Examinar se os Alunos Pertencentes a Agregados Familiares com 

Diferentes Rendimentos Mensais se Distinguem nos Níveis de Ideação Suicida, de 

Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos 

Outros, de Conforto com a Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Foi feita também a comparação dos sujeitos em função do rendimento global 

mensal do agregado familiar (RGMAF). Os resultados indicam a presença de diferenças 

estatisticamente significativas na Escala de Solidão da UCLA (H(2) = 6.40, p < .05), no 

CASO-A30 (F(2) = 7.856, p < .05), nos fatores “Ansiedade” (H(2) = 9.48, p < .05) e 

“Conforto com a Proximidade” (H(2) = 12.64, p < .05) da EVA e no ISD (H(2) = 11.09, 

p < .05). Nesta análise, os alunos pertencentes a agregados familiares com rendimento 

familiar igual ou superior a 2376€ mensais apresentam diferenças estatisticamente 

significativas em relação aos dois grupos restantes, revelando menores níveis de 

sintomatologia depressiva (I-J = -59.00, p < .001, em relação aos sujeitos com RGMAF 

até 950€; I-J = -44.46, p < .01, em relação aos sujeitos com RGMAF entre 951€ e 

2375€), maiores níveis de conforto com a proximidade (I-J = 62.07, p < .001, em 

relação aos sujeitos com RGMAF até 950€; I-J = 51.95, p < .01, em relação aos sujeitos 

com RGMAF entre 951€ e 2375€) e menores níveis de ansiedade nas relações afetivas 

(I-J = -54.32, p < .01, em relação aos sujeitos com RGMAF até 950€; I-J = -37.30, p < 

.05, em relação aos sujeitos com RGMAF entre 951€ e 2375€). Para além disso, os 

sujeitos pertencentes a um agregado familiar com um RGMAF superior a 2376€ 

apresentam menores níveis de ansiedade social do que aqueles pertencentes a um 

agregado com um rendimento mensal entre 951€ e 2375€ (I-J = -10.94, p < .01) e do 

que os sujeitos pertencentes a um agregado com um rendimento mensal até 950€ (I-J = -

13.55, p < .01).  

 Já os sujeitos pertencentes ao grupo com menor rendimento familiar apresentam 

maiores níveis de solidão do que os alunos pertencentes a agregados familiares com 

condições financeiras mais favoráveis (I-J = 25.30, p < .05, em relação aos sujeitos com 
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RGMAF entre 951€ e 2375€; I-J = 37.14, p < .05, em relação aos sujeitos com RGMAF 

superior a 2376€).  

 No que diz respeito aos níveis de ideação suicida e de confiança nos outros não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas (p > .05). Todas estas 

informações estão disponíveis nos anexos 20, 21, 22 e 23. 

 

Objetivo 13: Examinar se os Alunos se Distinguem Entre Si em Função da Forma 

como Classificam a sua Mesada ou Salário nos Níveis de Ideação Suicida, de 

Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Confiança nos 

Outros, de Conforto com a Intimidade e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Foi realizada também uma comparação dos sujeitos nas variáveis psicológicas 

em função da forma como classificam a sua mesada ou salário. Dois sujeitos afirmaram 

não possuir nenhuma dessas fontes de rendimento e como não faria muito sentido 

transformar uma das categorias para os incluir na comparação (já que, por exemplo, não 

ter salário é muito diferente de não estar satisfeito com o seu salário), acabamos por 

excluí-los da análise, sendo, portanto, realizada com 364 sujeitos. Os dados obtidos 

indicam a existência de diferenças estatisticamente significativas nos níveis de ideação 

suicida (H(2) = 10.65, p < .05), de solidão (H(2) = 15.97, p < .05) e de sintomatologia 

depressiva (H(2) = 19.17, p < .05). Estas diferenças verificam-se entre o grupo de 

sujeitos que consideram a sua mesada ou salário insuficiente em relação aos outros dois 

grupos, apresentando maiores níveis de ideação suicida (I-J = 44.89, p < .01, em relação 

aos alunos que consideram a sua mesada/salário suficiente; I-J = 59.05, p < .01, em 

relação aos sujeitos que consideram a sua mesada/salário confortável ou excelente), de 

solidão (I-J = 51.45, p < .01, em relação aos alunos que consideram a sua 

mesada/salário suficiente; I-J = 72.66, p < .001, em relação aos sujeitos que consideram 

a sua mesada/salário confortável ou excelente) e de sintomatologia depressiva (I-J = 

56.35, p < .001, em relação aos alunos que consideram a sua mesada/salário suficiente; 

I-J = 79.57, p < .001, em relação aos sujeitos que consideram a sua mesada/salário 

confortável ou excelente) (ver: Anexos 24 e 25). 

 A classificação da mesada não demonstra ter impacto sobre a ansiedade nas 

relações afetivas, sobre a ansiedade social, sobre o conforto com a proximidade e sobre 

a confiança nos outros (p > .05) (ver: Anexos 24 e 25). Em relação a estas duas últimas 

variáveis, o teste de comparações múltiplas sugere a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre alguns grupos. No entanto, o teste de significância 
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estatística do Kruskal-Wallis apresentam um valor de prova superior a .05, portanto 

decidimos não aceitar essas diferenças como válidas. 

 

Objetivo 14: Analisar a Relação que a Ideação Suicida Mantém com a 

Sintomatologia Depressiva, com a Solidão, com a Ansiedade Social, com a 

Confiança nos Outros, com o Conforto com a Intimidade e com a Ansiedade nas 

Relações Afetivas 

 Os resultados obtidos permitem-nos verificar que todas as variáveis apresentam 

uma correlação estatisticamente significativa com o QIS. Concretamente, verificamos 

que a ideação suicida apresenta uma correlação positiva moderada a forte com os níveis 

de solidão (.403, p < .001) e com a ansiedade e medos de abandono nas relações 

afetivas (.416, p < .001). Por sua vez, a associação entre as ideias de suicídio e a 

sintomatologia depressiva revelou-se forte (.521, p < .001) e positiva. Foi possível 

verificar, também, uma associação positiva com a ansiedade social, no entanto, esta 

correlação demonstrou-se moderada (.331, p < .001). Por sua vez, o conforto com a 

intimidade e a confiança nos outros apresentam correlações negativas e moderadas com 

as ideias de suicídio (-.271, p < .001; -.300, p < 001; respetivamente). 

 Se, ao invés de utilizarmos o QIS, utilizarmos o item 18 do ISD (relativo às 

ideias de suicídio) continuamos a verificar correlações estatisticamente significativas (p 

< .001). Para além disso, todas as correlações mantêm o mesmo sentido, com valores 

representativos de associações moderadas e moderadas a fortes, apesar de os valores de 

rho diminuírem ligeiramente. 

 

Objetivo 15: Investigar Qual a Probabilidade de um Indivíduo Apresentar Ideação 

Suicida Significativa/Risco de Suicídio em Função dos Níveis de Sintomatologia 

Depressiva, de Solidão, de Ansiedade Social, de Conforto com a Intimidade, de 

Confiança nos Outros e de Ansiedade nas Relações Afetivas 

 Foi realizada uma regressão logística para predizer a presença ou ausência de 

ideação suicida significativa/risco de suicídio, usando a pontuação total do ISD, dos 

fatores “Ansiedade”, “Conforto com a Proximidade” e “Confiança nos Outros” da EVA, 

do CASO-A30 e da Escala de Solidão da UCLA como preditores. O modelo total, 

comparativamente ao modelo que utiliza apenas a constante, mostra-se estatisticamente 

significativo, sugerindo que o conjunto das variáveis preditoras é capaz de distinguir os 
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sujeitos que estão em risco de suicídio dos que não estão (Chi-Quadrado = 79.351, p = 

.000, gl = 6). 

 O R
2
 de Nagelkerke sugere a existência de uma relação moderada entre as 

variáveis preditoras e a dependente, sendo que conseguem explicar 39.6% da variância 

da variável dependente. O modelo total consegue predizer corretamente 90.2% dos 

dados (97.6% do grupo de SSRSS e 28.2% do grupo de SERSS). De acordo com o 

critério de Wald, verificamos que apenas o ISD (p = .000) e a Escala de Solidão da 

UCLA (p = .011) dão uma contribuição estatisticamente significativa para a predição da 

ideação suicida. Os fatores da EVA e o CASO-A30 não apresentam uma contribuição 

significativa (p > .05). Por cada aumento de uma unidade no ISD o odds ratio é 1.108 

vezes maior, significando que é 1.1 vezes mais provável que um sujeito faça parte do 

grupo de SERSS. Processo semelhante ocorre com a Escala de Solidão da UCLA, sendo 

que por cada aumento de uma unidade nesta escala o odds ratio é 1.095 vezes maior e, 

por isso mesmo, é 1.1 vezes mais provável que um sujeito faça parte do grupo de 

SERSS (ver: Anexo 26). 

 Realizando uma equação preditiva com as variáveis que se mostraram 

estatisticamente significativas de acordo com o critério de Wald (sintomatologia 

depressiva e solidão), verificamos que um sujeito que se encontre um desvio-padrão 

acima da média no ISD e na Escala de Solidão da UCLA tem uma probabilidade de 3% 

de fazer parte do grupo de SERSS. Já para um sujeito que se encontre dois desvios-

padrão afastado da média em todas as variáveis e no sentido referido anteriormente, essa 

probabilidade sobe para 15%. 

 

Objetivo 16: Investigar Qual a Percentagem da Variância da Ideação Suicida que é 

Explicada Pelos Níveis de Sintomatologia Depressiva, de Solidão, de Ansiedade 

Social, de Conforto com a Proximidade, de Confiança nos Outros e de Ansiedade 

nas Relações Afetivas 

 Foi realizada também uma regressão múltipla não-paramétrica de acordo com o 

método MARSplines com o objetivo de verificar qual a percentagem da variância do 

QIS explicada pelo ISD, pela Escala de Solidão da UCLA, pelo CASO-A30 e pelos três 

fatores da EVA. Neste modelo, com três graus de interação, todas as variáveis 

independentes apresentam alguma contribuição. O preditor mais importante é o ISD, 

seguido pela Escala de Solidão da UCLA, pelos fatores “Conforto com a Proximidade”, 

“Ansiedade” e “Confiança nos Outros” da EVA e pelo CASO-A30. 
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 Os resultados do R
2
 indicam que o modelo apresenta um desempenho 

questionável e, portanto, não muito satisfatório, na predição da ideação suicida, já que 

explica 46.34% da variância. Com o R
2
 ajustado o modelo mantém um desempenho 

muito semelhante, já que consegue explicar 44.52% da variância. O erro GCV apresenta 

um valor de 245.5, sendo demasiado elevado, o que nos indica que o modelo não 

apresenta robustez suficiente. O t-test para amostras dependentes indica-nos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os valores observados e 

previstos (p < .05), o que também corrobora a falta de robustez do modelo. O gráfico 

dos valores observados vs valores previstos também vem dar suporte a esta ideia. Por 

exemplo, escolhendo um valor alvo de 10, as predições variam entre 10 e 50. Já para um 

valor observado a rondar o valor 60, as predições variam entre 15 e 60. As informações 

relativas a este modelo de regressão estão disponíveis nos anexos 27, 28 e 29. 

 

Discussão 

  Os dados desta investigação foram tratados, em grande parte, recorrendo a 

métodos não-paramétricos de análise estatística, já que não exigem o conjunto de 

pressupostos que são estabelecidos para as análises paramétricas, pressupostos esses que 

não se cumpriam na maioria dos casos. Para além de ser evidente que quando não se 

verificam as assunções para a utilização de testes paramétricos eles são desadequados, 

os resultados obtidos também carecem de credibilidade científica. A este propósito, 

Micceri (1989) refere que, nas ciências sociais, a maioria dos dados não cumprem os 

princípios para a adoção de estatística paramétrica e Breckler (1990) acrescenta que, 

mesmo assim, apenas uma pequena parcela de investigadores, pouco mais de 10%, se dá 

ao trabalho de verificar se os seus dados comprem os pressupostos de normalidade. 

Portanto, é de facto relevante que, em nome da verdade científica, se comece a apostar 

em mais e melhores métodos de análise não-paramétrica, ao invés de se utilizar 

procedimentos estatísticos à revelia dos pressupostos matemáticos que os mesmos 

implicam. 

 Tanto a ideação suicida, como as tentativas de suicídio ou o suicídio consumado 

são, em geral, muito prevalecentes (Eisner, 2010). A análise da presença de ideação 

suicida ao longo da vida, nos estudantes da UTAD, demonstrou que 12.6% da amostra 

já teve, em algum momento, pensamentos relacionados com o desejo de por fim à sua 

própria vida. No entanto, são números que se diferenciam um pouco dos obtidos noutros 

estudos, onde a prevalência de ideação suicida ao longo da vida ronda os 43% (Tyssen 



71 
 

et al., 2001), 26% e 35% (Eskin et al., 2011). Os dados referidos nestes estudos dizem 

respeito, todos eles, a estudantes universitários, mas os dados obtidos com adolescentes 

ou jovens adultos que não estão a frequentar o ensino superior evidenciam resultados 

semelhantes aos estudos referidos anteriormente (Borges & Werlang, 2006). O facto de 

o nosso estudo apontar para prevalências bastante mais baixas pode dever-se ao facto de 

alguns alunos terem interiorizado estereótipos que os levam a não assumir diretamente, 

perante outros, tais pensamentos, já que um indivíduo que manifeste ideias de suicídio é 

visto como fraco, vergonhoso, pecador e egoísta (Pompili, Mancinelli, & Tatarelli, 

2003). Para uma melhor compreensão do estigma associado à doença mental pode ler-se 

o trabalho de Byrne (2000) e Pompili et al. (2003). Apesar de os dados obtidos na 

presente investigação apontarem para prevalências mais baixas do que outros estudos, 

eles não deixam de ser preocupantes. Embora o número de mortes por suicídio seja 

muito próximo do número de mortes em consequência de determinadas doenças físicas, 

a importância dada a tais factos fica muito aquém do desejável (Rudatsikira et al., 

2007), particularmente se tivermos em conta que a cada três segundos alguém tenta 

suicidar-se e a cada 40 segundos uma pessoa põe, de facto, termo à sua vida (World 

Health Organization, 2000). 

 Quando a pergunta se dirigiu para uma possível intencionalidade em cometer 

suicídio, 5.5% dos alunos responderam afirmativamente. Neste aspeto, os resultados 

obtidos não diferem de forma tão discrepante da literatura existente, já que outros 

estudos sugerem que cerca de 8% dos alunos já planeou suicidar-se (Tyssen et al., 

2001). Se falarmos numa forma mais grave de comportamentos suicidários, 

nomeadamente as tentativas de suicídio, a taxa de prevalência também tende a baixar 

(Dervic et al., 2007; Eskin et al., 2011). Os nossos dados vêm, portanto, dar suporte à 

ideia de que os pensamentos e os comportamentos suicidários mais graves tendem a ser 

experienciados por um número mais reduzido de sujeitos, comparativamente com 

aqueles que experienciam algum tipo de ideias de suicídio. 

 Focando-nos na semana anterior ao preenchimento do questionário, verificamos 

que 10.7% da nossa amostra apresenta ideação suicida. Desta percentagem, 

praticamente a totalidade dos alunos (9.3%) relatam sentimentos de vazio e questionam-

se em relação ao sentido da vida e ao facto de a sua existência fazer sentido para eles. 

Os restantes (1.4%) demonstram a presença de ideias de suicídio com maior gravidade. 

Se olharmos para a literatura existente, verificamos que a prevalência encontrada neste 

estudo, relativa a um período de tempo curto e imediatamente anterior à participação na 
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investigação, se assemelha aos dados obtidos com outras populações universitárias. O 

estudo de Eshun (2000) encontrou uma prevalência de 11.09% e 7.76% em duas 

populações universitárias culturalmente muito diferentes. Já Garlow et al. (2008) e 

Curran et al. (2009) encontraram prevalências de 11.1% e 5.9%, respetivamente. Mais 

próximo de nós, Roberto (2009), num estudo com estudantes da Universidade da Beira 

Interior, verificou que 10% dos alunos apresentaram ideação suicida no período relativo 

ao mês anterior à participação na investigação, sendo esta percentagem muito próxima 

da obtida no nosso trabalho. Apesar de o estudo de Roberto (2009) (assim como outros, 

por exemplo: Alexandrino-Silva et al., 2009; Tyssen et al., 2001) destacar o stress 

académico a que os alunos da área de ciências da saúde podem estar expostos, também 

noutros trabalhos (por exemplo: Bayram & Bilgel, 2008; Helmers, Danoff, Steinert, 

Leyton, & Young, 1997), que implicam estudantes de outras áreas do saber, se 

verificam valores bastante significativos de processos psicopatológicos. É precisamente 

neste último grupo de investigações que os nossos dados se poderiam integrar, já que 

abrangem um leque muito alargado de áreas do saber, ficando os cursos ligados 

diretamente à área da saúde com uma representação muito baixa. Isto sugere que, de 

facto, o stress académico a que Roberto (2009) se refere pode afetar os estudantes do 

ensino superior no geral, tudo depende da forma como o aluno vivencia e lida com as 

frustrações pessoais e profissionais durante o percurso académico.  

 No que diz respeito à avaliação dos níveis de ideação suicida ao longo do ano 

anterior à participação no estudo, verificamos que a percentagem de alunos que pôde 

estar em risco de cometer suicídio se situa nos 10.7%, utilizando o ponto de corte (≥ 41 

pontos) estipulado e recomendado a priori pelo autor do QIS. Como é possível 

verificar, esta percentagem é exatamente igual à obtida com o item 18 do ISD, relativo à 

semana anterior à participação no estudo. Estes dados sugerem que cerca de 10% da 

amostra apresentou ideação suicida significativa tanto ao longo do último ano como na 

semana anterior ao preenchimento do questionário. O ponto de corte proposto pelo autor 

original do QIS ainda não foi testado na população portuguesa, no entanto, nós 

decidimos adotá-lo, uma vez que se cumpriam um conjunto de circunstâncias: 1) o autor 

do instrumento não só estabeleceu este ponto de corte como recomenda a sua utilização; 

2) na nossa amostra, praticamente a totalidade dos sujeitos com pontuação superior a 41 

pontos são outliers, o que nos sugere que, de facto, este grupo de sujeitos constitui uma 

população que se diferencia dos restantes indivíduos; e 3) os dados apontados por outros 
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autores sugerem que um ponto de corte (muito) mais baixo é clinicamente útil (Pinto et 

al., 1997), portanto, poderá vir a ser necessário diminuir o valor de ponto de corte.  

 Convém ainda destacar que, no nosso estudo, a identificação de alunos em risco 

de suicídio recorrendo à média e ao desvio-padrão, foi feita tendo em conta a Mean 

(média) e não a Trimmed Mean (média aparada). Esta opção deve-se ao facto de a 

exclusão dos dados extremos representar a eliminação de todos os casos que se 

destacam em termos de gravidade de sintomas. Portanto, apesar de a manutenção dos 

outliers implicar um aumento significativo no valor da média, decidimos não os 

eliminar. Ao optar pela Trimmed Mean iríamos tornar a amostra mais homogénea, mas 

este procedimento não traria qualquer vantagem por dois motivos essenciais: 1) mesmo 

excluindo os outliers não conseguiríamos que, devido à sua natureza, a variável 

apresentasse uma distribuição normal; e 2) a exclusão destes dados poderia fazer com 

que não fossemos capazes de verificar de forma fiável qual o número de alunos que 

manifesta sofrimento psicológico ou processos psicopatológicos destacáveis em relação 

à maioria da amostra, já que estávamos a eliminar aqueles casos que parecem indicar 

gravidade clínica e, assim, corríamos o risco de os dados serem subrepresentativos. 

 Se, ao invés do ponto de corte proposto por Reynolds em 1988, utilizarmos 

como referência a média e o desvio-padrão normativos estabelecidos por Ferreira e 

Castela (1999) ou a média e o desvio-padrão da amostra do presente estudo 

(identificando os sujeitos que tem uma pontuação igual ou superior a um desvio-padrão 

em relação à média), verificamos que a prevalência continua a rondar os 10%, o que nos 

indica que mesmo utilizando diferentes estratégias para avaliar a presença de ideação 

suicida significativa (e, consequentemente, o risco de suicídio), os valores são muito 

próximos. Os dados obtidos assemelham-se bastante aos resultados constatados por 

outros investigadores, tais como a prevalência de 13.7% e 14.3% obtidas por Fridner et 

al. (2009), de 14% obtida por Tyssen et al. (2001) ou de 11.3% e 12% obtidas por Eskin 

et al. (2011), sendo estes dados relativos à avaliação das ideias de suicídio durante o 

mesmo período de tempo (um ano). Para além disso, Wilcox et al. (2010) indicam que, 

durante a formação superior, 12% dos estudantes experienciam pensamentos 

suicidários. Já a American College Health Association (2011), na sua análise semestral, 

refere que 6% dos alunos pensou seriamente em suicidar-se. No entanto, também é 

possível encontrar prevalências superiores a 20% (Ayub, 2008; Rudatsikira et al., 2007), 

mas não se referem, especificamente, a estudantes universitários. Estes dados, e, 

concretamente, os resultados obtidos com a amostra do nosso estudo, assumem um 
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carácter preocupante, já que evidenciam que, pelo menos, um em cada 10 alunos pode 

estar em risco de se suicidar. É importante ressalvar que a preocupação resultante de tal 

constatação aplica-se à generalidade das populações universitárias, uma vez que os 

dados obtidos no presente estudo se assemelham aos apontados pelas investigações 

realizadas noutros contextos académicos. Isto indica que as circunstâncias do ensino 

superior podem ser vividas de forma muito angustiante por uma percentagem 

considerável de alunos, exigindo das universidades a capacidade (e a necessidade) de 

apostar em serviços de apoio e promoção da saúde mental efetivos. É importante que as 

instituições de ensino superior não se esqueçam que, durante a maior parte dos anos em 

que os alunos estão em formação, elas são a comunidade acolhedora destes indivíduos 

(Illinois Department of Public Health, 2011). A transição para a academia implica, 

muitas vezes, um corte significativo nas relações afetivas e sociais dos alunos, para 

além de exigir deles a capacidade para se adaptar a um contexto competitivo (Roberto, 

2009), podendo tais circunstâncias potenciar o desequilíbrio psicológico dos sujeitos. 

Muitas vezes, estes indivíduos acabam por recorrer a estratégias de resolução de 

problemas desadaptativas, tais como o consumo de álcool ou de estupefacientes, para 

aliviar estados de angústia (distress) (Roberto, 2009), mas essas estratégias acabam, 

frequentemente, por despoletar processos suicidas (Schaffer et al., 2008). De acordo 

com o Core Institute (2008), estando sobre o efeito de álcool ou drogas, 1.1% da 

população universitária tentou suicidar-se e 4.2% pensou seriamente em suicidar-se. 

 A análise por escolas revelou que 51.3% dos SERSS estudam na ECHS. Os 

restantes 48.7% estão divididos, de forma bastante semelhante, pelas outras três escolas. 

Outros estudos sugerem também que os maiores níveis de sofrimento psicológico se 

verificam em alunos cuja formação tem, de alguma forma, como objeto de estudo o Ser 

Humano e o seu modo de ser (Cerchiari et al., 2005). Por exemplo, Cerchiari et al. 

(2005) encontraram uma percentagem maior de transtornos mentais em alunos de 

Enfermagem do que em alunos de Ciências da Computação. Por sua vez, Cavestro e 

Rocha (2006) destacam o caso dos estudantes de Terapia Ocupacional devido ao facto 

de terem obtido, neste curso, uma percentagem muito elevada de alunos com 

sintomatologia depressiva e em risco de cometer suicídio, acabando por inferir que 

sujeitos com determinadas características pessoais poderiam ter tendência para escolher 

tal formação, tendo em conta os objetivos da mesma. Em relação à totalidade das 

amostras por escola, os resultados indicam que 14.6% dos alunos da ECHS apresentam 

ideação suicida significativa e o mesmo acontece com 10% dos estudantes da ECAV, 
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8.1% da ECVA e 7.2% da ECT. Estes resultados são também semelhantes aos obtidos 

por Bayram e Bilgel (2008), uma vez que estes autores verificaram que os alunos de 

ciências políticas ou sociais apresentavam maiores níveis de psicopatologia do que os 

alunos de engenharia, sem que essa relação fosse mediada por fatores como a idade, o 

ano curricular ou o tipo de residência.  

 O nosso estudo sugere, também, a presença de níveis significativos de 

sintomatologia depressiva nos estudantes da UTAD, apesar de ser necessário colocar 

algumas reservas aos dados. Isto porque os pontos de corte utilizados ainda não estão 

adaptados para a população portuguesa. Poderíamos questionar-nos se uma percentagem 

de 46.7% de indivíduos com sintomatologia depressiva, como obtivemos neste estudo, é 

demasiado elevada. No entanto, existem outros estudos que indicam percentagens 

semelhantes ou até superiores. Disto é exemplo o trabalho de Garlow et al. (2008) onde 

os autores verificaram que 53% dos estudantes apresentavam sintomatologia depressiva 

entre moderada a muito severa. Na totalidade de casos com algum nível de depressão 

encontraram 83.4% dos estudantes, o que é, praticamente, o dobro da percentagem 

encontrada no nosso estudo. Na nossa investigação, no entanto, a grande maioria dos 

estudantes que apresenta algum nível de sintomatologia depressiva manifesta esses 

sintomas de forma leve. Outros trabalhos encontraram prevalências mais baixas, mas 

mesmo assim preocupantes. Concretamente, Bayram e Bilgel (2008) encontraram uma 

prevalência de 27.1%, Arslan et al. (2009) encontraram uma prevalência de 21.8% e a 

menor taxa de prevalência foi verificada por Cavestro e Rocha (2006), correspondendo 

a 11% da amostra. Se, ao invés de utilizarmos os pontos de corte referidos pelos autores 

originais, procurarmos ver qual o número de alunos que se afasta do grupo normativo, 

verificamos que 15.8% da população se encontra um desvio-padrão ou mais acima da 

média, sugerindo que este grupo de sujeitos apresenta sintomas depressivos com maior 

gravidade. Esta estratégia, apesar de útil, não nos consegue indicar se os sujeitos 

manifestam sintomas clinicamente significativos ou não. 

 

 Os resultados obtidos no nosso estudo são muito claros ao indicar diferenças 

entre os SSRSS e os SERSS. Os SERSS apresentam pontuações mais elevadas em todos 

os processos que podem ser considerados psicopatológicos ou associados a um maior 

sofrimento psicológico e pontuações mais baixas nos processos que nos podem indicar 

ajustamento psicológico e satisfação com as relações. Concretamente, referimo-nos, no 

primeiro caso, aos níveis de sintomatologia depressiva, de ansiedade social, de medos 
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de abandono nas relações afetivas e de solidão. Já no segundo caso referimo-nos à 

confiança nos outros e ao conforto com a proximidade/intimidade. Tanto os valores de 

significância estatística como as medidas de magnitude do efeito (indicando uma 

magnitude do efeito média a grande) demonstram essas diferenças. Portanto, estes 

dados sugerem a presença de maiores níveis de psicopatologia nos SERSS.  

 A literatura existente é muito congruente ao apontar, no mesmo sentido que o 

nosso estudo, diferenças em vários domínios psicológicos e psicopatológicos entre 

sujeitos com e sem ideação suicida. É disso exemplo o estudo de Eskin et al. (2011), 

onde os estudantes com ideação suicida apresentavam mais sentimentos de tristeza, 

menor envolvimento emocional e menor capacidade para comunicar os seus problemas 

psicológicos do que os estudantes sem ideação suicida. Para além disso, vários autores 

(Borges & Werlang, 2006; Eisenberg et al., 2007; Garlow et al., 2008; Gençöz & Or, 

2006; Lasgaard et al., 2010; Peter et al., 2008; Tyssen et al., 2001) indicam que a 

presença de psicopatologia e de perturbações da personalidade são fatores comuns em 

sujeitos com ideação suicida. De entre a psicopatologia a que se referem, destacam-se as 

perturbações do estado de ânimo (humor), nomeadamente a Perturbação Depressiva 

Major, e as de ansiedade. Também Reynolds e Mazza (2001) verificaram diferenças nos 

níveis de psicopatologia entre adolescentes com e sem ideação suicida significativa 

recorrendo ao mesmo instrumento e ao mesmo ponto de corte que utilizamos no nosso 

estudo, sendo que aqueles que apresentavam ideação suicida significativa tendiam a 

mostrar maiores níveis de psicopatologia em várias subescalas da Adolescent 

Psychopathology Scale. Também o estudo de Kashden, Fremouw, Callahan e Franzen 

(1993) corrobora os nossos dados, uma vez que, no estudo destes autores, os 

adolescentes com ideação suicida apresentaram maiores níveis de depressão. Para além 

disso, o mesmo estudo verificou que estes sujeitos apresentavam maiores níveis de 

desesperança e de impulsividade. Resultados semelhantes foram obtidos por Page et al. 

(2006), acabando os autores por apontar a desesperança e a depressão como sendo 

fatores de risco para os comportamentos suicidários. No nosso estudo, os sintomas 

depressivos parecem ser os que mais diferenciam os SERSS dos SSRSS, sendo nesta 

variável que se verifica o maior tamanho de efeito. Ainda no estudo de Page et al. 

(2006) os níveis de solidão mostraram um grande impacto sobre os adolescentes, 

levando os autores a destacar as qualidades mais coletivistas das culturas onde esses 

sujeitos estavam inseridos. No entanto, também no nosso estudo a solidão mostra ser 

uma variável muito importante ao analisar o ajustamento psicológico dos estudantes, 
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sendo uma das variáveis mais relevantes no que diz respeito à diferenciação entre os 

SERSS e os SSRSS, o que nos indica que mesmo numa sociedade com mais traços 

individualistas do que coletivistas, os sentimentos de solidão têm um impacto 

psicológico significativo. Deve-se ainda acrescentar que o estudo de Page et al. (2006) 

indicou que ao controlar a variável “solidão”, a relação entre a ideação suicida e a 

desesperança é claramente enfraquecida, o que reforça a importância da relação entre os 

sentimentos de solidão e as ideias de suicídio.  

 Por sua vez, a investigação de Reinherz, Tanner, Berger, Beardslee e 

Fitzmaurice (2006) acrescenta resultados muito interessantes em relação às diferenças 

entre indivíduos com e sem ideação suicida. Este estudo acompanhou os sujeitos ao 

longo de 25 anos (desde os 5 anos de idade até aos 30) e verificou que os adolescentes 

que apresentavam ideação suicida, quando chegaram aos 30 anos de idade, tinham duas 

vezes mais probabilidades de apresentar uma perturbação do Eixo I, cerca de 12 vezes 

mais probabilidades de tentar o suicídio e 15 vezes mais probabilidades de apresentar 

ideação suicida nos últimos 4 anos. Para além disso, os mesmos autores verificaram que 

estes sujeitos apresentam maiores dificuldades ao nível do funcionamento global, da 

autoestima e das relações interpessoais. As dificuldades de relacionamento são também 

confirmadas pelo nosso estudo, já que verificamos que os SERSS apresentam mais 

medos de abandono, menos confiança nos outros e menos conforto com a intimidade. 

Sendo a falta de confiança e de conforto nas relações afetivas, assim com os elevados 

níveis de ansiedade, típicos em sujeitos com estilos de vinculação inseguros, os nossos 

dados corroboram os resultados obtidos por Yoo (2011), uma vez que este autor 

verificou que os sujeitos com comportamentos suicidários apresentavam mais 

características de vinculação insegura.  

 Também Ellis e Ratliff (1986) verificaram diferenças entre pacientes com e sem 

ideação suicida, sendo que aqueles que apresentavam ideias de suicídio demonstraram 

maiores níveis de desesperança e atitudes disfuncionais. Para além disso, estes pacientes 

pontuam mais alto quando avaliados em relação a um conjunto de crenças irracionais. 

Os nossos resultados corroboram também os dados obtidos recentemente por Garlow et 

al. (2008) onde os sujeitos com ideação suicida apresentavam níveis mais severos de 

depressão do que os sujeitos sem ideação suicida. No estudo destes autores, os sujeitos 

com ideação suicida também revelaram maiores níveis de ansiedade, irritabilidade, 

raiva, desespero e sentimentos de perda de controlo.  
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 No entanto, Reinherz et al. (2006) destacam que não se verificam diferenças ao 

nível das expectativas de vida, já que tanto os sujeitos com ideação suicida como os 

sujeitos sem ideação suicida apresentam a mesma probabilidade de tirar um curso 

superior, de casar e de ser pais. Também Kashden et al. (1993) referem que não existem 

diferenças significativas entre os sujeitos com e sem ideação suicida na sua capacidade 

de resolução de problemas, mas Reinherz et al. (2006) indicam que aqueles que 

apresentam pensamentos suicidários consideram ter menos capacidades para lidar 

eficazmente com os problemas. Contudo, estes sujeitos parecem experienciar um maior 

número de acontecimentos negativos ao longo da vida (Horesh, Nachshoni, Wolmer, & 

Toren, 2009) e o mesmo acontece com aqueles que experienciam maiores níveis de 

depressão e de stress (Bhasin et al., 2010; Curran et al., 2009). Por sua vez, Thompson 

et al. (in press) e Liu e Tein (2005) destacam a associação entre acontecimentos 

negativos recentes e a ideação suicida em adolescentes. Apesar de o suicídio consumado 

ser muito menos frequente do que as restantes componentes da conduta suicida (Chafey, 

2008), as indicações de que 10.7% da nossa amostra apresenta ideias de suicídio e 

experiencia níveis mais elevados de processos psicopatológicos sugere a vivência de 

sofrimento psicológico significativo por parte deste grupo de sujeitos. Tais factos 

reforçam a urgência e a necessidade dos órgãos académicos e das autoridades 

competentes promoverem serviços de apoio capazes de responder às necessidades 

destes alunos. 

 Ao fazer a mesma análise, mas comparando indivíduos do mesmo sexo, 

verificamos que, mais uma vez, os SERSS e os SSRSS apresentam diferenças em todas 

as variáveis analisadas, tanto entre indivíduos do sexo masculino como entre indivíduos 

do sexo feminino. Em ambos os casos, os SERSS apresentam maiores níveis de 

depressão, de ansiedade social, de solidão e de ansiedade nas relações afetivas. Já no 

que diz respeito ao conforto com a intimidade e à confiança nos outros os SERSS 

apresentam níveis mais baixos do que os SSRSS. Os resultados obtidos relativos ao 

sexo feminino são corroborados pelo estudo de Reynolds e Mazza (2001), já que estes 

autores também obtiveram diferenças entre os sujeitos do sexo feminino com e sem 

ideação suicida. Especificamente, as adolescentes com ideação suicida apresentavam 

maiores níveis de psicopatologia em 7 dos 10 quadros psicopatológicos analisados. Já 

relativamente aos sujeitos do sexo masculino os autores não encontraram diferenças 

significativas, não estando, portanto, de acordo com os nossos resultados. Por sua vez, 

Dervic et al. (2007) verificaram, de forma concordante com o nosso estudo, que os 
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sujeitos do sexo masculino em risco de suicídio apresentavam maiores níveis de 

depressão (e também de abuso de substâncias) do que os sujeitos sem risco de suicídio. 

No entanto, de forma surpreendente, tais diferenças não se verificaram entre os sujeitos 

com e sem ideação suicida do sexo feminino. O estudo de Dervic et al. (2007) 

apresentou também diferenças noutras variáveis. Isto é, os autores verificaram que os 

sujeitos do sexo feminino em risco de suicídio são mais frequentemente filhos de pais 

divorciados, mas tal não acontece nos indivíduos do sexo masculino. 

 

 A comparação entre ambos os sexos permitiu-nos verificar a existência de 

diferenças significativas em quatro variáveis analisadas. Concretamente, estas 

diferenças sugerem maiores níveis de sofrimento psicológico nos estudantes do sexo 

feminino, já que estes sujeitos apresentam maiores níveis de sintomatologia depressiva, 

de ansiedade social, de ansiedade nas relações afetivas e sentem-se menos confortáveis 

com as relações íntimas do que os sujeitos do sexo masculino. Já nos níveis de ideação 

suicida, de confiança nos outros e de solidão não se verificam diferenças expressivas. 

Estes dados sugerem que, quando existem diferenças, elas tendem a mostrar que os 

estudantes do sexo masculino apresentam um maior ajustamento psicológico do que os 

do sexo feminino, tal como verificado por Reppold e Hutz (2003). Outros estudos (Arria 

et al., 2009; Bhasin et al., 2010; Cerchiari et al., 2005; Jadoon, Yaqoob, Raza, Shehzad, 

& Choudhry, 2010) verificaram, tal como nós, que as estudantes apresentam maiores 

níveis de depressão. Da mesma forma, Lasgaard et al. (2010) indicam que o sexo 

feminino está mais associado à presença de sintomatologia depressiva. No entanto, 

Garlow et al. (2008) não encontraram diferenças significativas entre ambos os sexos 

nesta variável, o que está de acordo com os dados obtidos por Bayram e Bilgel (2008), 

mas estes últimos autores verificaram que as estudantes apresentavam maiores níveis de 

stress e ansiedade. As investigações de Bella e Omigbodun (2009) e Tillfors e Furmark 

(2007) não verificaram associações entre a variável sexo e os níveis de ansiedade social, 

o que não revela concordância com os nossos dados. No mesmo sentido, Nordin, Talib e 

Yaacob (2009) não verificaram diferenças significativas nos níveis de saúde mental 

entre estudantes de ambos os sexos. No que diz respeito aos níveis de solidão, Bugay 

(2007) obteve resultados distintos dos observados neste estudo, já que este autor acabou 

por verificar que o sexo feminino manifesta maiores níveis de solidão. Para além disso, 

na nossa amostra, não se verificam diferenças entre os sexos nos níveis de ideação 

suicida. Estes dados diferem dos apresentados por um conjunto alargado de estudos 
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onde os sujeitos do sexo feminino manifestam mais ideias de suicídio do que os sujeitos 

do sexo oposto (Borges & Werlang, 2006; Chafey, 2008; Dervic et al., 2007; Fridner et 

al., 2009; Kirkcaldy et al., 2004; Ribeiro, 2009; Rudatsikira et al., 2007; Schaffer et al., 

2008), referindo ainda Kirkcaldy et al. (2004) que as raparigas têm duas vezes mais 

hipóteses de manifestar fantasias acerca da morte e, de forma concordante, Borges e 

Werlang (2006) afirmam que as raparigas têm duas vezes mais hipóteses de manifestar 

ideação suicida. Por outro lado, os dados obtidos por Eshun (2000) dão indicações 

contrárias, sugerindo que é no sexo masculino que se verificam maiores níveis de 

ideação suicida.  

 Os dados do nosso estudo estão de acordo com os resultados obtidos por Tyssen 

et al. (2001) e por Eskin et al. (2011), uma vez que estes autores também não 

encontraram diferenças significativas entre os sexos nos níveis de ideação suicida, 

sendo que no último estudo referido não se verificam diferenças entre rapazes e 

raparigas em duas amostras culturalmente distintas. As relações entre o comportamento 

suicidário e o género são muito complexas. Apesar de a maioria dos estudos indicar que 

a ideação suicida e as tentativas de suicídio são mais frequentes em mulheres (Beautrais, 

2003), as taxas de suicídio são mais elevadas nos indivíduos do sexo oposto em todos os 

países do mundo, com a exceção da China (Lester, 2009), sendo apontadas várias razões 

para que tal se suceda. É possível obter um conhecimento mais aprofundado dessas 

razões em Lester (2009) e Tousignant e Laliberté (2007). 

Ao analisar as diferenças entre dois grupos de idades, verificamos que os alunos 

com idades até aos 20 anos, inclusive, apresentam maiores níveis de ansiedade social e 

de ansiedade nas relações afetivas do que os alunos com 21 anos ou mais. Já nas 

restantes variáveis analisadas não se verificaram diferenças significativas. Estes dados 

sugerem que os estudantes mais novos apresentam maiores dificuldades ao nível das 

relações interpessoais/afetivas, sentindo mais medos de abandono, e ao nível da 

avaliação do seu desempenho em situações de interação social. Resultados semelhantes 

foram obtidos no estudo de Tillfors e Furmark (2007), uma vez que estes autores 

também verificaram que o grupo mais jovem de alunos manifestava maiores níveis de 

ansiedade social, o que sugere que à medida que a idade avança os sintomas de 

ansiedade social tendem a diminuir. Bayram e Bilgel (2008) também encontraram 

diferenças significativas entre os estudantes universitários em função da idade, sendo 

que os mais jovens apresentavam maiores níveis de stress do que os mais velhos. É 

possível que com o decorrer da idade os indivíduos adquiram estratégias de coping mais 
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adaptativas, que lhes permitam enfrentar situações sociais de forma mais adequada e 

com menor sofrimento psicológico. A entrada no ensino superior implica, 

frequentemente, a exposição dos alunos ao escrutínio de colegas e professores, quer seja 

através de exames orais ou da apresentação oral de conteúdos e elementos de avaliação. 

A exposição contínua a este tipo de situações pode levar a uma diminuição dos níveis de 

ansiedade que as mesmas causam, ocorrendo aquilo a que, de acordo com os modelos 

de aprendizagem do comportamento, designamos de processo de habituação.  

 A frequência do ensino superior constitui, também, para muitos alunos, uma 

oportunidade única de vivenciar experiências afetivas com os pares, daí que seja 

possível que os medos de abandono diminuam à medida que a idade avança, uma vez 

que este processo permite acumular experiencias e desenvolver maturidade na forma 

como se encaram as relações interpessoais. Portanto, os dados obtidos com o presente 

estudo vêm sugerir que o avançar da idade traz algumas melhorias ao nível do 

funcionamento social e afetivo. O nosso estudo concluiu ainda que não existem 

diferenças significativas nos níveis de ideação suicida, de solidão, de conforto com a 

proximidade, de confiança nos outros e de sintomatologia depressiva entre ambos os 

grupos de idades. Dervic et al. (2007) também não verificaram diferenças em termos de 

idades quando compararam sujeitos com e sem risco significativo de suicídio.  

 As análises realizadas por outros estudos implicando a ideação suicida e a idade 

apresentam resultados díspares. Por exemplo, Peter et al. (2008) e Borges e Werlang 

(2006) verificaram uma diminuição na frequência de indivíduos com ideação suicida à 

medida que a idade aumenta. No entanto, Rudatsikira et al. (2007) verificaram que a 

frequência de ideias de suicídio aumenta com a idade e Maimon et al. (2010) obtiveram 

uma relação no mesmo sentido entre as tentativas de suicídio e a idade. Outros autores, 

como Kirkcaldy et al. (2004), Lasgaard et al. (2010) e Tyssen et al. (2001), não 

encontraram qualquer tipo de relação entre a idade e os pensamentos suicidas. No 

entanto, Kirkcaldy et al. (2004) acreditam que existe uma associação entre as variáveis 

em causa, sugerindo que o intervalo de idades muito reduzido do seu estudo pode ter 

determinado a inexistência de uma relação estatisticamente significativa.  

 

 O nosso estudo englobou, ainda, algumas variáveis que não são tidas muito em 

conta ou que não são suficientemente valorizadas na generalidade da investigação com 

estudantes universitários, o que nos incitou alguma estupefação. Estamos a referir-nos à 

satisfação com a universidade, com o curso, com os colegas e com os professores. A 
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este respeito, já Cerchiari et al. (2005) deixaram em aberto a questão relativa à 

insatisfação com a universidade, interrogando-se se essa não seria uma das razões para 

os problemas emocionais dos estudantes universitários. De facto, o nosso estudo 

demonstrou que a satisfação com a universidade tem impacto sobre a saúde mental dos 

estudantes, uma vez que os alunos pouco ou nada satisfeitos com a universidade 

apresentam maiores níveis de sintomatologia depressiva e de solidão do que os sujeitos 

satisfeitos e do que os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos com a instituição de 

ensino. Para além disso, os sujeitos poucos ou nada satisfeitos com a universidade 

apresentam menores níveis de confiança nos outros do que os sujeitos satisfeitos com a 

universidade. É interessante verificar que os indivíduos bastante ou totalmente 

satisfeitos com a universidade apresentam menores níveis de confiança nos outros do 

que os satisfeitos, apesar de essas diferenças não serem estatisticamente significativas. 

Tendo em conta estes resultados, verificamos que a questão levantada por Cerchiari et 

al. (2005) faz todo o sentido, uma vez que os alunos que não veem as suas expectativas 

em relação à universidade correspondidas apresentam maiores níveis de sofrimento 

psicológico.  

 A nossa investigação também aponta diferenças significativas nos níveis de 

solidão, de sintomatologia depressiva e de confiança nos outros em função da satisfação 

com o curso. Os sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos com o curso apresentam 

indicadores mais satisfatórios de saúde mental, já que manifestam menores níveis de 

depressão e de solidão e maiores níveis de confiança nos outros, principalmente quando 

comparados com os sujeitos pouco ou nada satisfeitos. Cerchiari et al. (2005) referem 

que por vezes a universidade não prepara suficientemente bem os alunos para que estes 

desempenhem o seu papel profissional, o que os deixa inseguros. Os estudantes pouco 

ou nada satisfeitos com a sua universidade ou com o curso que frequentam, para além 

de se verem deparados frequentemente com a deslocação do local habitual de 

residência, sentem que as suas expectativas de vida ao nível profissional podem estar 

seriamente comprometidas. Por um lado, podem estar a frequentar uma formação 

académica que, eventualmente, não corresponde às suas preferências e, por outro lado, 

podem achar que a universidade que frequentam não possibilita uma formação 

adequada para desempenharem de forma competente a futura profissão. Tendo em conta 

as condicionantes que se verificam ao nível do mercado de trabalho, os alunos, 

provavelmente, manifestam preocupação em relação a sua capacidade para se virem a 

afirmar num contexto cada vez mais competitivo. Paralelamente, as instituições de 
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ensino superior disponibilizam serviços que podem não satisfazer as necessidades 

pessoais e profissionais dos alunos, ou podem, simplesmente, não disponibilizar 

serviços que os alunos gostariam de ter acessíveis, o que potencia a insatisfação com a 

instituição. No sentido dos dados obtidos neste estudo, Bayram e Bilgel (2008) 

verificaram que os alunos insatisfeitos com a sua educação apresentavam maiores níveis 

de depressão, de ansiedade e de stress do que aqueles que se manifestavam satisfeitos 

com a mesma. De facto, existem poucas investigações dedicadas à análise da relação 

entre a satisfação com a educação e a saúde mental dos estudantes universitários, 

acabando estes dados por ressalvar a necessidade de se realizar mais frequentemente 

este tipo de análises. A adaptação à universidade e o ajustamento académico parecem 

estar associados às relações estabelecidas com os colegas (Buote et al., 2007), 

demonstrando que, para os estudantes universitários, a vida pessoal, social e 

profissional não estão em compartimentos estanques, mas antes, são interdependentes, o 

que justifica, também, as diferenças relativas às características de vinculação 

(nomeadamente, em relação à confiança nos outros) em função da satisfação com a 

universidade e com o curso, obtidas no nosso estudo. 

  

O estabelecimento de relações de proximidade com os pares parece assumir um 

papel crucial na saúde mental dos estudantes. Os dados obtidos no nosso estudo 

justificam tais premissas, uma vez que se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas em seis das sete variáveis analisadas em função do nível de satisfação 

com os colegas. Isto é, verificam-se diferenças nos níveis de ideação suicida, de 

sintomatologia depressiva, de ansiedade social, de solidão, de conforto com a 

intimidade e de confiança nos outros. Os sujeitos pouco ou nada satisfeitos com os seus 

colegas apresentam, claramente, maiores níveis de sofrimento psicológico do que os 

sujeitos bastante ou totalmente satisfeitos e também do que os sujeitos que afirmam 

estar satisfeitos. O grupo de alunos bastante ou totalmente satisfeitos com os colegas 

consegue destacar-se dos restantes dois grupos, apresentando um ajustamento 

psicológico bastante mais significativo. Este grupo de alunos provavelmente tem 

estabelecidas vinculações seguras com os seus pares, o que faz com que possuam uma 

rede de suporte social suficientemente forte e alargada quando enfrentam algum tipo de 

dificuldade (Ben-Ari, 2004). De forma concordante, Curran et al. (2009) referem que o 

fraco suporte social está relacionado com a sintomatologia depressiva. Esta ideia faz 

todo o sentido, particularmente, para os alunos que se veem obrigados a deixar o seu 
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local habitual de residência, já que estes podem experienciar uma quebra significativa 

nas relações que mantinham até ao momento. Joiner (2005) também destacou a 

importância das relações afetivas e sociais, afirmando que a sua ausência ou má 

qualidade potencia o desenvolvimento de processos suicidas. O nosso estudo corrobora 

estes dados, já que os estudantes pouco ou nada satisfeitos com os seus colegas 

evidenciam maiores níveis de solidão e de ideação suicida. Para além disso, estes 

sujeitos apresentam características que sugerem uma maior propensão para estilos de 

vinculação inseguros, manifestando maiores níveis de ansiedade social, mas também 

menor confiança e conforto nas relações de intimidade. Já Peplau (1985) referia que os 

sujeitos que se sentem satisfeitos com as relações que estabelecem apresentam menores 

níveis de solidão, assim como de necessidade de pertença. Se tivermos em conta o 

aspeto central do conceito de “solidão”, estas diferenças não causam muita surpresa, 

uma vez que este conceito implica, tal como referido por Hymel et al. (1999) e Gierveld 

et al. (2006), uma perceção subjetiva de dor e desconforto que surge em resultado de 

défices na quantidade e qualidade das relações estabelecidas. Como tal, era expectável 

que os sujeitos pouco ou nada satisfeitos com os seus colegas, figuras tão importantes 

para o indivíduo na adolescência e no início da idade adulta, experienciassem maiores 

níveis de solidão do que aqueles que estão satisfeitos ou do que os que estão bastante ou 

totalmente satisfeitos com os pares. Krause-Parello (2008) e Patterson e Veenstra 

(2010) referem que os sujeitos que experienciam níveis clínicos de solidão apresentam 

não só piores níveis de saúde mental e de bem-estar, como também apresentam uma 

saúde física agravada e um maior risco de morte. 

 Se analisarmos o nível de satisfação com os professores verificamos que a única 

variável que apresenta diferenças estatisticamente significativas é, precisamente, a 

solidão, manifestando-se de forma mais intensa nos alunos pouco ou nada satisfeito com 

os seus professores. Estes dados sugerem que os docentes também têm um papel 

relevante no ajustamento psicológico e na promoção dos sentimentos de pertença dos 

alunos. A transição para a universidade pode implicar uma quebra significativa no 

contacto com os pais, com os colegas e também com os professores que mantinham até 

ao momento, o que faz com que os sujeitos se sintam emocionalmente isolados e 

sozinhos (Kraus-Parello, 2008). Kraus-Parello (2008) destaca, de forma concordante 

com o nosso estudo, que a qualidade das relações estabelecidas com os professores tem 

impacto nos sentimentos de solidão que os alunos podem experienciar e, como tal, 

parece-nos que, por essa razão, os docentes também devem ter um papel ativo na 
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promoção da integração do aluno. Já nas restantes variáveis não se verificaram 

diferenças significativas em função da satisfação com os professores. 

   

Vários estudos comparam sujeitos com diferentes rendimentos económicos e 

essa análise acabou também por ser realizada neste estudo. Os dados que obtivemos 

apontam claramente para a existência de maiores níveis de sofrimento psicológico em 

indivíduos cujo rendimento familiar é mais baixo. Os sujeitos pertencentes ao grupo 

com maiores posses económicas apresentam menores níveis de sintomatologia 

depressiva, menores níveis de solidão, sentem-se mais confortáveis nas relações de 

intimidade e, simultaneamente, têm menos medos de abandono aquando de algum 

envolvimento afetivo. Estes indivíduos também apresentam menores níveis de 

ansiedade social. Estas diferenças verificam-se em relação aos dois grupos restantes, 

que pertencem a agregados familiares com rendimentos mais baixos. No entanto, nem 

ao nível da ideação suicida, nem ao nível da confiança nos outros se obtêm diferenças 

estatisticamente significativas. Eisenberg et al. (2007), tal como nós, também 

verificaram que era nos grupos de alunos economicamente mais desfavorecidos que se 

encontravam os maiores níveis de depressão e ansiedade. Também Bayram e Bilgel 

(2008) referem que é entre os estudantes oriundos de famílias com poucos recursos 

económicos que se verificam os maiores níveis de depressão. No entanto, os resultados 

obtidos por Eisenberg et al. (2007) indicam que o grupo com rendimentos mais baixos 

apresenta maiores níveis de ideação suicida, o que não acontece no nosso estudo, já que, 

nesta variável, não verificamos diferenças significativas entre os três grupos analisados. 

De forma concordante com os nossos dados, Tillfors e Furmark (2007) e Bayram e 

Bilgel (2008) verificaram que é no grupo de alunos com menores rendimentos 

económicos que se verificam as pontuações mais elevadas no que diz respeito à 

ansiedade social. No entanto, Tillfors e Furmark (2007) referem que as pessoas com 

Fobia Social que frequentam o ensino superior apresentam níveis moderados desta 

psicopatologia, sugerindo que a desistência dos estudos pode estar associada não à 

presença ou ausência desta psicopatologia, mas antes às estratégias de coping que os 

alunos adotam para enfrentar situações sociais, sendo que a adoção de estratégias 

desadequadas pode assumir a forma de comportamentos de evitamento, levando a 

pessoa a desistir dos estudos. Já Beautrais (2003), na sua revisão de literatura, refere que 

os jovens que experienciam dificuldades financeiras, com um menor rendimento per 

capita e que experienciam pobreza estão entre duas a três vezes mais propensos a 
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desenvolver psicopatologia. Para além disso, a autora refere que existe a mesma 

propensão para estes sujeitos tentarem o suicídio.  

 Os nossos dados apontam também para maiores níveis de solidão e de ansiedade 

nas relações afetivas nos sujeitos oriundos de famílias com menores rendimentos, ao 

mesmo tempo que experienciam menores níveis de conforto com a intimidade. É 

possível que este grupo de alunos se veja privado de participar em eventos sociais que 

implicam algum dispêndio monetário e que se sintam, de alguma forma, estigmatizados 

e desintegrados. Com isto, é plausível que estes sujeitos possam desenvolver 

sentimentos de solidão e um conjunto de crenças que os fazem sentir desadequados ou 

rejeitados quando se envolvem com outros, experienciando assim medos de abandono e 

desconforto nas relações íntimas. Os dados obtidos por Hawkley et al. (2008) apontam 

no sentido dos resultados verificados no nosso estudo, uma vez que sugerem a 

existência de uma associação negativa entre o rendimento económico e os sentimentos 

de solidão. O estudo destes autores indica-nos também que o rendimento económico 

prediz (em conjunto com outras variáveis) os sentimentos de solidão em diferentes 

raças/etnias. Também Gürsoy e Biçakçi (2006) verificaram que o grupo de adolescentes 

com menores rendimentos económicos apresentavam mais sentimentos de solidão do 

que os restantes, apontando como possível justificação o facto de passarem menos 

tempo a socializar com os seus colegas devido a dificuldades económicas, o que os leva 

a optar por passar mais tempo sozinhos. Da mesma forma, Montgomery, Kiely e Pappas 

(1996) e Newacheck, Hung, Park, Brindis e Irwin (2003) verificaram que os 

adolescentes pobres ou pertencentes a meios de baixos rendimentos apresentam piores 

níveis de saúde, têm limitações nas atividades em que se podem envolver e estão mais 

propensos a apresentar problemas comportamentais ou emocionais. Demir e Tarhan 

(2001) obtiveram resultados que, de alguma forma, se associam aos referidos até ao 

momento, já que verificaram que o estatuto social dos adolescentes determina os seus 

níveis de solidão, sendo que aqueles que se sentem rejeitados apresentam maiores níveis 

de solidão do que os considerados “populares”. Para além disso, os níveis de solidão 

parecem ter efeito sobre a vida profissional do estudante, já que à medida que ele se 

sente mais sozinho o seu desempenho académico diminui (Demir & Tarhan, 2001). 

Eisenberg et al. (2007) referem ainda que cerca de 44.3% dos estudantes universitários 

já viram o seu rendimento académico prejudicado devido a problemas mentais ou 

emocionais. 
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 Para além da análise em função do rendimento global do agregado familiar, foi 

feita a análise em termos da mesada ou do salário que os alunos recebem. Apesar de o 

rendimento familiar poder estar relacionado com a mesada ou com o salário do aluno, 

sendo de esperar, em certa medida, que os alunos das famílias com maiores rendimentos 

possuam mesadas ou salários mais capazes de preencher as suas necessidades 

monetárias, decidimos comparar diferentes níveis de classificação da mesada ou do 

salário. Esta análise não foi encontrada na revisão de literatura que realizámos, o que 

nos leva a aceitar os nossos dados como sendo pioneiros em tal tipo de análise. De 

facto, os resultados obtidos sugerem a existência de diferenças significativas em três das 

sete variáveis analisadas. Em concreto, verificamos que os sujeitos que consideram a 

sua mesada insuficiente apresentam maiores níveis de solidão, de ideação suicida e de 

sintomatologia depressiva. É interessante constatar que o rendimento global mensal do 

agregado familiar não determina diferenças significativas nos níveis de ideação suicida, 

mas a mesada ou o salário, por sua vez, determinam. Ao mesmo tempo, a mesada ou o 

salário também ditam diferenças nos níveis de solidão, sugerindo, tal como o 

rendimento do agregado familiar, que uma mesada considerada insuficiente impede o 

aluno de se envolver em eventos sociais, fazendo com que ele se sinta mais sozinho e 

desintegrado da restante comunidade académica. Tendo o número de atividades sociais 

limitado e estando frequentemente longe da família, a rede de suporte social do sujeito 

está claramente reduzida. Assim, as situações que podem permitir ao aluno experienciar 

afeto positivo são mais circunscritas, o que potencia o desenvolvimento de 

sintomatologia depressiva. 

 O rendimento familiar permite-nos identificar diferenças nos níveis de ansiedade 

social, mas também no conforto e na ansiedade ao nível das relações afetivas, o que não 

acontece com a mesada. É possível que o rendimento familiar mantenha algum tipo de 

relação com a representação social que cada sujeito faz de si mesmo e dos outros, 

fazendo com que aqueles que pertencem a agregados familiares com menores 

rendimentos se sintam estigmatizados e tenham desenvolvido sentimentos de 

inferioridade, acabando por manifestar maiores dificuldades ao nível do funcionamento 

social e do envolvimento afetivo. Por outro lado, as preocupações em relação aos 

recursos financeiros são muito comuns entre os estudantes universitários (Pryor, 

Hurtado, DeAngelo, Blake, & Tran, 2011). Delaney, Gubbins, Harmon, Redmond e 

O’Carroll (2009) destacam que um em cada três estudantes universitários apresenta 

baixos níveis de saúde mental, estando as preocupações relativas aos recursos 
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económicos entre as causas para tais resultados. Também um estudo dirigido pela 

Desjardins Financial Security (2006), mas este aplicando-se à generalidade população 

canadiana, refere que essas preocupações estão entre as principais causas de stress, 

ansiedade e depressão, acabando por prejudicar a produtividade dos indivíduos, assim 

como o seu bem-estar. O mesmo estudo adianta ainda que, por estarem preocupados 

com as suas capacidades financeiras, a maioria dos sujeitos acaba por passar menos 

tempo com a família e com os amigos, o que está de acordo com a ideia apresentada 

anteriormente, que sugere que os sujeitos insatisfeitos com a sua mesada ou 

pertencentes a agregados com rendimentos mais baixos acabam por abdicar das 

atividades de socialização, uma vez que os recursos financeiros disponíveis são mais 

limitados. 

 

 Os dados relativos à análise correlacional entre a ideação suicida e as restantes 

variáveis demonstram a existência de associações estatisticamente significativas, sendo 

que as relações mais fortes ocorrem com a sintomatologia depressiva, com a ansiedade 

nas relações afetivas e com os níveis de solidão. Todas estas relações se mostraram 

positivas, assim como a relação com a ansiedade social, sugerindo que à medida que há 

um aumento em qualquer uma destas variáveis há também um aumento na frequência 

de ideias de suicídio. Por outro lado, as ideias de suicídio relacionam-se negativamente 

com os fatores “Conforto com a Proximidade” e “Confiança nos Outros” da EVA, 

sugerindo que a frequência de pensamentos suicidas tende a aumentar há medida que o 

conforto com a intimidade afetiva e a confiança depositada nos outros diminuem. Todas 

estas relações são estatisticamente significativas quer se utilize o resultado total do QIS, 

quer se utilize o item do ISD relativo às ideias de suicídio.  

 A relação entre a ideação suicida e a sintomatologia depressiva está muito 

estudada e os dados do nosso estudo apontam no sentido da grande maioria das outras 

investigações. Exemplo disso é o estudo de Eisenberg et al. (2007) que, recorrendo 

também a uma amostra de estudantes universitários, verificou que 67% dos alunos que 

apresentavam ideação suicida apresentavam também algum tipo de perturbação 

depressiva, estando presente na maioria dos casos a Perturbação Depressiva Major. 

Também o estudo de Cavestro e Rocha (2006) que recorreu a estudantes de três cursos 

universitários demonstrou que quando a prevalência de sintomatologia depressiva é 

maior, também a prevalência de ideação suicida aumenta. Da mesma forma, Garlow et 

al. (2008) e Singh e Joshi (2008) obtiveram resultados semelhantes aos apurados no 
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nosso estudo, já que verificaram que à medida que aumenta a severidade dos sintomas 

depressivos, aumenta a frequência de pensamentos suicidas. Para além disso, quando a 

sintomatologia depressiva está acompanhada de sintomas de desesperança, a 

possibilidade de o sujeito manifestar ideias de suicídio ou de se suicidar é muito 

elevada, independentemente de os sintomas depressivos serem considerados leves, 

moderados ou graves (Borges & Werlang, 2006).  

A solidão foi outra variável que também exibiu uma associação forte e positiva 

com a ideação suicida no nosso estudo. No mesmo sentido, Rudatsikira et al. (2007) 

verificaram que à medida que aumentam os níveis de solidão também aumentam as 

ideias de suicídio. Resultados muito semelhantes foram obtidos por Page et al. (2006) 

que verificaram uma associação positiva entre as tentativas de suicídio e os níveis de 

solidão. No estudo destes autores, os níveis de solidão revelaram-se uma variável muito 

pertinente, já que a associação entre a desesperança e as tentativas de suicídio mostrou 

ser mediada pela solidão. Ao remover esta variável, a associação entre as outras duas 

desaparecia ou revelava-se fraca. Inversamente, os nossos dados não apontam no 

sentido dos resultados apresentados por Lasgaard et al. (2010) uma vez que, no nosso 

estudo, a relação entre a ideação suicida e a solidão é estatisticamente significativa e 

moderada a forte, sem que para isso seja necessário introduzir os níveis de 

sintomatologia depressiva enquanto variável mediadora. Existe, por vezes, a tendência 

para dar maior importância aos sentimentos de solidão noutras populações. Mas, os 

dados obtidos com o nosso estudo, e com outros estudos já referidos anteriormente, 

reforçam a ideia de que a população jovem, tal como qualquer outra, também deve ser 

alvo de estudos nesta área e aqueles que apresentem níveis clínicos de solidão devem 

ser alvo de algum tipo de avaliação ou intervenção, particularmente tendo em conta o 

tipo de associações que esta variável apresenta com outros domínios da saúde mental e 

geral do sujeito.  

 Outras variáveis que também demonstraram estar associadas positivamente à 

ideação suicida foram, como já referido, a ansiedade social e a ansiedade ou medos de 

abandono nas relações afetivas. Relativamente à Fobia Social, verificamos que 

resultados semelhantes aos nossos foram obtidos por Sarren et al. (2005a). Estes autores 

fizeram uma análise das relações entre um conjunto de perturbações de ansiedade e o 

comportamento suicidário, estando entre essas perturbações a Fobia Social, e acabaram 

por verificar que todas elas mantinham uma relação forte com as ideias de suicídio, 

assim como com as tentativas de suicídio. Para além disso, nesse mesmo estudo, 52% 
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dos sujeitos com ideação suicida e 64% dos que tentaram suicidar-se apresentavam uma 

perturbação de ansiedade. Especificamente, a Fobia Social parece estar presente em 

25% dos sujeitos com ideação suicida (Sareen et al., 2005a).  

 Já no que diz respeito à ansiedade nas relações afetivas, sabemos que demasiada 

ansiedade (ou medos de abandono) nas relações interpessoais, assim como a ausência de 

conforto e de confiança nos outros estão, à partida, associados a estilos de vinculação 

inseguros, sendo que aqueles sujeitos que apresentam baixos níveis de confiança nos 

outros e de conforto com a intimidade podem ser considerados desligados ou 

amedrontados, tudo depende da ansiedade sentida. Por outro lado, os sujeitos com 

elevados níveis de ansiedade podem ser considerados preocupados ou amedrontados, 

tudo depende do conforto e confiança que sentem nas suas relações. Para mais 

esclarecimentos, veja-se as categorias estabelecidas a partir da EVA, disponíveis no 

trabalho de Canavarro et al. (2006) (com base nas categorias estabelecidas por 

Bartholomew em 1990), de Bartholomew e Horowitz (1991) e de Bartholomew (2002). 

Ao analisarmos a literatura que relaciona a psicopatologia e os estilos de vinculação, 

verificamos que as investigações tendem a retirar conclusões semelhantes. Por exemplo, 

Ma (2006) constatou que os sujeitos com estilos de vinculação inseguros desenvolvem 

sintomatologia depressiva e sentimentos de solidão em consequência dos estilos de 

vinculação que mantêm. Também Sang (2009) verificou que os sujeitos com estilos de 

vinculação inseguros apresentavam níveis clínicos de depressão, o que não acontecia 

com aqueles que manifestavam um padrão seguro. O nosso estudo vem demonstrar a 

existência de uma associação estatisticamente significativa entre a ideação suicida e a 

ansiedade nas relações afetivas, não dependendo de inferências a partir de outras 

variáveis. Para além disso, outros estudos também confirmam essa relação. Por 

exemplo, Peter et al. (2008) referem que um padrão de vinculação que esteja associado 

a estimulação negativa por parte dos pais está associado a ideação suicida mais 

frequente. Também Lessard e Moretti (1998) verificaram que o estilo de vinculação 

amedrontado apresenta uma correlação positiva com as ideias de suicídio, sendo que 

uma das características deste estilo é a ansiedade ou os medos de abandono elevados. 

 Em relação aos outros dois fatores da EVA, isto é, aos fatores relativos à 

confiança nos outros e ao conforto com a proximidade, verificamos associações 

negativas com a ideação suicida, sugerindo que à medida que estas características 

diminuem a ideação suicida aumenta. De forma concordante com os resultados obtidos 

no nosso estudo, mais uma vez, Lessard e Moretti (1998) verificaram que os sujeitos 
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que eram classificados como amedrontados, fazendo parte das suas características os 

baixos níveis de confiança nos outros e de conforto nas relações íntimas, apresentavam 

uma maior tendência para manifestar ideação suicida do que aqueles que apresentavam 

um padrão de vinculação seguro. Para além disso, os mesmos autores verificaram que a 

severidade das ideias de suicídio estava negativamente associada ao estilo de vinculação 

seguro (que, por sua vez, se caracteriza pelo conforto nas relações e pela confiança nos 

outros). Da mesma forma, Davaji et al. (2010) verificaram uma associação positiva 

entre estilos de vinculação inseguros (nomeadamente, o evitante e o ambivalente) e as 

ideias de suicídio e uma correlação no sentido oposto entre o estilo de vinculação seguro 

e essas mesmas ideias. O estilo de vinculação evitante não surge como categoria 

defendida por Bartholomew e Horowitz (1991) e por Bartholomew (2002), mas é 

defendido por Hazan e Shaver (1987) como estilo de vinculação inseguro e das suas 

características fazem parte, precisamente, o desconforto e a desconfiança nas relações 

interpessoais. No mesmo sentido, os resultados obtidos por Yoo (2011) indicam uma 

correlação positiva entre os estilos de vinculação evitante e ansioso e os pensamentos 

suicidas. Para além disso, o mesmo autor sugere que os sujeitos com comportamentos 

suicidários apresentam mais características de vinculação insegura do que aqueles sem 

comportamentos suicidários. Por sua vez, Bostik e Everall (2006) verificaram que os 

jovens que não estabeleciam vinculações seguras com os pais, relatando sentimentos de 

rejeição e de desprezo, se mostravam propícios a exibir comportamentos suicidários. 

 

 Por último, realizámos a análise de regressão utilizando técnicas diferentes. A 

regressão logística veio confirmar a relação que a ideação suicida mantém com a 

depressão e com a solidão, já que estas variáveis foram as únicas que mostraram ter uma 

contribuição estatisticamente significativa para o modelo de regressão realizado, sendo 

que um aumento de um ponto nos níveis de solidão ou nos níveis de sintomatologia 

depressiva indica-nos que um sujeito tem cerca de 10% mais hipóteses de apresentar 

ideação suicida significativa. De facto, estas duas variáveis apresentam relações 

estreitas (ver: Lasgaard et al., 2010) e, ao contrário do que eventualmente se possa 

pensar, a relação entre elas parece ter um impacto significativo no bem-estar e na saúde 

mental dos adolescentes e jovens adultos. Já na regressão não-paramétrica recorrendo à 

técnica MARSplines, verificamos que as seis variáveis psicológicas testadas (solidão, 

depressão, conforto com a intimidade, confiança nos outros, ansiedade nas relações 

afetivas e ansiedade social) conseguem explicar 44.52% da variância da ideação suicida, 
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já com o R
2 

ajustado. Também neste modelo, a solidão e a depressão surgem como as 

variáveis mais relevantes entrando em 5 e 6 funções de base, respetivamente. No 

entanto, todas as variáveis dão contribuições significativas para o modelo. É 

interessante verificar que o R
2 

de Nagelkerke, no modelo de regressão logística, nos 

indica que 39.6% da variância da variável dependente é explicada pelas preditoras. 

Portanto, ambas as medidas dão resultados relativamente próximos.  

 Os dados relativos à robustez do modelo de regressão estabelecido com a 

MARSplines não são tão satisfatórios quanto deveriam. Para além disso, os resultados 

do modelo de regressão logística, apesar de demonstrarem a maior probabilidade de 

manifestar ideias de suicídio à medida que a sintomatologia depressiva aumenta, não 

apresentam um efeito tão grande como outros estudos. Por exemplo, Borges e Werlang 

(2006) verificaram que um sujeito que apresente sintomatologia depressiva tem 9 vezes 

mais hipóteses, do que um que não apresente a mesma sintomatologia, de exibir ideias 

de suicídio. Os estudos de Arria et al. (2009) e Wilcox et al. (2010) também indicaram 

que a sintomatologia depressiva possui capacidade preditiva sobre as ideias de suicídio 

e Kirkcaldy et al. (2004) verificaram a existência de poder preditivo da sintomatologia 

depressiva e da ansiedade sobre a ideação suicida e sobre o comportamento 

automutilatório quer em rapazes, quer em raparigas. Deve ainda destacar-se que, no 

estudo de Arria et al. (2009), mesmo no grupo com poucos sintomas depressivos a 

capacidade preditiva da sintomatologia depressiva sobre as ideias de suicídio mantinha-

se estatisticamente significativa. Para além disso, o R
2
 de Nagelkerke indicava que as 

variáveis independentes, no estudo destes autores, explicavam 45% da variância da 

ideação suicida.  

 No que diz respeito aos níveis de solidão, o estudo de Rudatsikira et al. (2007), 

de forma concordante com os nossos resultados, indica esta variável enquanto fator de 

risco para a manifestação de pensamentos suicidas. No presente estudo, o modelo de 

regressão múltipla indicou-nos que as características dos estilos de vinculação também 

apresentam alguma contribuição para a explicação das ideias de suicídio nos estudantes 

universitários da UTAD. De forma coincidente, DiFilippo e Overholser (2010) 

verificaram que tanto a vinculação aos pais como aos pares contribui significativamente 

para explicar as ideias de suicídio e a sintomatologia depressiva.  

O nosso estudo avalia também a capacidade preditiva da ansiedade social sobre 

a ideação suicida. Esta relação não é comummente estudada noutros trabalhos dedicados 

à investigação em populações de adolescentes, de jovens adultos e de estudantes 
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universitários. Anteriormente, já verificamos que, nos estudantes da UTAD, as ideias de 

suicídio e a ansiedade social mantêm uma relação positiva e estatisticamente 

significativa, sugerindo, portanto, que à medida que os níveis de ansiedade social 

aumentam há também um aumento na frequência de pensamentos suicidários. No 

entanto, o nosso modelo de regressão logística não identificou a ansiedade social 

enquanto variável com poder preditivo estatisticamente significativo sobre as ideias de 

suicídio. Estes resultados são opostos aos obtidos por Sareen et al. (2005a), uma vez que 

este autor verificou que todas as perturbações de ansiedade analisadas, entre elas a 

Fobia Social, constituíam fatores de risco para a ideação suicida. Contudo, os nossos 

dados estão de acordo com os resultados obtidos por Sareen, Houlahan, Cox e 

Asmundson (2005b) que verificaram que a Fobia Social não constituía um fator de risco 

estatisticamente significativo para a ideação suicida nem para as tentativas de suicídio. 

Das perturbações de ansiedade que estes autores analisaram, apenas a Perturbação de 

Stress Pós-Traumático se revelou um preditor estatisticamente significativo. Por 

oposição aos resultados obtidos neste estudo com a regressão logística, no modelo de 

regressão múltipla que realizamos através da MARSplines, verificamos que a ansiedade 

social deu uma contribuição significativa, apesar de ser uma das variáveis menos 

relevantes. De facto, a ansiedade patológica é frequentemente apontada como fator de 

risco para a ideação suicida (Beautrais, 2003; Tyssen et al., 2001).  

 Como foi possível verificar ao longo de todo este trabalho, há um conjunto de 

variáveis sociais, demográficas, culturais e psicológicas que apresentam um poder 

preditivo e se relacionam de diferentes formas com a ideação suicida. Todas estas 

relações sugerem que os comportamentos suicidários mantêm relações complexas com 

um número alargado de variáveis, o que impõe a necessidade de se continuar a procurar 

compreender os fenómenos e padrões gerais relacionados com o comportamento 

suicidário, com o objetivo de alcançar a compreensão do indivíduo enquanto unidade 

singular, com características próprias, e pertencendo a um contexto que o torna 

vulnerável ou protegido em relação aos fatores condicionantes do seu bem-estar e 

satisfação com a vida. 

 

Conclusões 

 O nosso estudo é o primeiro a fazer o levantamento dos níveis de ideação suicida 

nos estudantes da UTAD, assim como a analisar um conjunto de outros indicadores 
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psicopatológicos, recorrendo a uma amostra estratificada e representativa da população 

de quatro das cinco escolas que compõem esta universidade. 

 Os resultados obtidos com o nosso estudo dão-nos a indicação de que cerca de 

12% da amostra já teve ideias de suicídio em algum momento na sua vida. Para além 

disso, aproximadamente metade desses alunos pensou seriamente em suicidar-se, pelo 

que podemos considerar que estes apresentavam intencionalidade suicida ou ideação 

suicida ativa.  

 Já os dados relativos à presença de ideação suicida significativa ao longo do 

último ano indicam-nos que um em cada 10 alunos pode estar em risco de suicídio 

devido à frequência de pensamentos suicidas que exibe. O mesmo acontece nos dados 

relativos à semana anterior ao preenchimento do questionário. Estes dados, a nosso ver, 

são bastante preocupantes, já que são indicadores de um número expressivo de alunos 

que pode estar a necessitar de uma (re)avaliação do seu estado mental e, ao mesmo 

tempo, de apoio psicológico ou de outro tipo de intervenção no âmbito da saúde mental. 

Os dados obtidos com outras amostras universitárias são muito idênticos aos apurados 

neste estudo, pelo que se exige a elaboração e implementação de estratégias de 

avaliação e intervenção para a generalidade dos estudantes do ensino superior. Quando 

analisámos a distribuição por escolas, verificámos que cerca de metade dos sujeitos em 

risco significativo de suicídio estudam na ECHS. Os restantes 50% estão divididos de 

forma bastante semelhante pelas restantes três escolas estudadas. É, de facto, 

interessante verificar que os alunos de áreas que têm como objeto de estudo o Ser 

Humano, independentemente do seu domínio em específico, apresentam maior 

sofrimento psicológico. 

 Ao analisarmos os níveis de sintomatologia depressiva verificamos que cerca de 

15% da amostra está, pelo menos, um desvio-padrão acima da média. A utilização dos 

pontos de corte definidos pelo autor original indica-nos que cerca de metade da amostra 

apresenta algum nível de sintomatologia depressiva, sendo que a maioria destes alunos 

apresentam sintomatologia leve. No entanto, estes dados não são absolutamente fiáveis, 

uma vez que tais pontos de corte não estão validados para a população portuguesa. 

 A comparação entre os Sujeitos Sem Risco Significativo de Suicídio (SSRSS) e 

os Sujeitos Em Risco Significativo de Suicídio (SERSS) indica-nos que os SERSS 

manifestam processos psicopatológicos de forma mais intensa. Isto acontece quer com a 

totalidade dos SSRSS e dos SERSS, quer com os SSRSS e os SERSS do sexo 

masculino ou com os SSRSS e os SERSS do sexo feminino em todas as dimensões 
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avaliadas. Ou seja, os SERSS apresentam maiores níveis de sintomatologia depressiva, 

de solidão, de ansiedade social e de ansiedade/medos de abandono nas relações afetivas 

que estabelecem. Para além disso, apresentam menores níveis de conforto com a 

intimidade e de confiança nos outros. Estes dados indicam que os SERSS apresentam 

maior sofrimento psicológico em diversas áreas, assim como défices ao nível das 

relações interpessoais/sociais que estabelecem. Assim sendo, estes sujeitos necessitam 

de apoio especializado, já que podem manifestar diversas psicopatologias e não ter 

suficientemente desenvolvido um conjunto de competências psicossociais. 

 A análise comparativa entre sexos não demonstra diferenças significativas nos 

níveis de ideação suicida, mas existem diferenças num conjunto de outras variáveis, 

sugerindo que as mulheres apresentam maiores níveis de processos psicopatológicos do 

que os homens. 

 A comparação entre dois grupos de idades também não indica diferenças 

estatisticamente significativas nos níveis de ideação suicida, de sintomatologia 

depressiva, de solidão, de conforto com a intimidade e de confiança nos outros, mas o 

grupo de alunos mais novos apresenta maiores níveis de ansiedade social e de medos de 

abandono nas relações afetivas que estabelecem.  

 No que diz respeito à satisfação com os colegas, com os professores, com o 

curso e com a universidade, podemos verificar que todas estas variáveis têm algum 

impacto sobre o equilíbrio emocional dos alunos. Aquela que demonstrou ter menor 

impacto foi a satisfação com os professores, uma vez que apenas influencia os níveis de 

solidão. A que teve maior impacto, e confirmando uma tendência esperada tendo em 

conta que durante a adolescência e no início da idade adulta a relação com os pares 

assume grande relevância para o indivíduo, foi a satisfação com os colegas. Os sujeitos 

menos satisfeitos com os seus colegas apresentavam maiores níveis de ideação suicida, 

de solidão, de ansiedade social e de sintomatologia depressiva. Para além disso, 

apresentavam menores níveis de conforto com a proximidade. Por sua vez, os sujeitos 

menos satisfeitos com o seu curso apresentam maiores níveis de sintomatologia 

depressiva e, de forma mais surpreendente, de solidão e de confiança nos outros. O 

mesmo acontece em relação à satisfação com a universidade. 

 O rendimento do agregado familiar e a mesada dos alunos também mostraram 

ter efeito sobre um conjunto de variáveis. Concretamente, as diferenças verificadas ao 

nível do rendimento do agregado familiar dizem respeito a variáveis relacionadas com o 

envolvimento com os outros, sugerindo que os sujeitos pertencentes a agregados 



96 
 

familiares com menos rendimentos têm uma maior dificuldade em se sentir satisfeitos 

na forma como se envolvem social e afetivamente. É possível que estes sujeitos 

desenvolvam sentimentos de inferioridade ou que se vejam extremamente 

condicionados no conjunto de atividades sociais em que se podem envolver devido a 

fatores económicos. Este último aspeto parece ser válido também para a forma como os 

sujeitos classificam a sua mesada ou o salário, uma vez que aqueles que a/o consideram 

insuficiente apresentam maiores níveis de solidão. No entanto, a classificação da 

mesada ou do salário tem impacto noutras variáveis que o rendimento do agregado 

familiar não tem, isto é, nos níveis de ideação suicida e de sintomatologia depressiva. 

Estes dados indicam-nos que, apesar de parecerem semelhantes, a mesada/salário e o 

rendimento do agregado familiar têm um impacto diferente sobre o indivíduo, sendo 

que o dinheiro que o estudante tem disponível ou o seu vencimento demonstram ter 

impacto sobre as ideias de suicídio. 

 A análise correlacional realizada aponta para relações estatisticamente 

significativas entre a ideação suicida e todas as outras variáveis em causa. Tanto a 

sintomatologia depressiva, a ansiedade social, a ansiedade nas relações afetivas como os 

níveis de solidão apresentam correlações positivas com as ideias de suicídio. Já entre as 

ideias de suicídio e o conforto com a intimidade e a confiança nos outros verificamos 

uma relação negativa. De todas estas variáveis, a sintomatologia depressiva apresenta a 

relação mais forte com as ideias de suicídio. 

 Os modelos de regressão realizados apontam para a relevância da sintomatologia 

depressiva para predizer a probabilidade de um sujeito pertencer ao grupo de sujeitos 

em risco de suicídio e para explicar a variância das ideias de suicídio. No entanto, os 

resultados obtidos deixam subjacente a ideia de que haverá outras variáveis, que não 

foram tidas em conta nos modelos criados, que poderão contribuir de forma 

significativa para as ideias de suicídio na população universitária da UTAD. Como já 

foi referido por outros autores, as ideias de suicídio na população universitária podem 

ter etiologias únicas e muito variadas, daí que a tentativa de criar modelos 

multidimensionais que expliquem as ideias de suicídio nesta população não seja fácil. 

Um conjunto muito mais vasto de variáveis pode e deve ser analisado para que se 

consiga obter melhores modelos preditivos. A sintomatologia depressiva, apesar de se 

mostrar um preditor relevante no nosso modelo, poderá ter outras variáveis que lhe 

sejam concorrentes para explicar as ideias de suicídio nesta população.  
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 O nosso estudo apresenta, como qualquer investigação, algumas limitações. A 

primeira delas passa pelo facto de os dados terem sido, todos, recolhidos nas salas de 

aula. É possível que alunos que manifestem níveis severos de psicopatologia não 

frequentem as aulas, como tal não teriam a mesma probabilidade de participar no 

estudo. O mesmo acontece com aqueles que têm condições para fazer apenas avaliações 

finais (e.g. trabalhador-estudante) ou que por qualquer outro motivo estão 

impossibilitados de frequentar as aulas. No entanto, podemos considerar que o regime 

de avaliação da UTAD nos protegeu um pouco em relação a esta limitação, uma vez que 

obriga os alunos a frequentar as aulas para que possam obter classificação por avaliação 

contínua. Por isso, mesmo que alguns alunos se sintam desmotivados ou desinteressados 

pelas aulas tentam frequentá-las para evitar a exclusão do regime de avaliação referido. 

Por outro lado, e como já foi exposto anteriormente, a escala para avaliação de 

sintomatologia depressiva utilizada não possui pontos de corte adaptados para a 

população portuguesa. Pelo que, os dados apresentados têm a sua relevância, como é 

óbvio, mas devem ser encarados com bastante cautela. Espera-se que, com os trabalhos 

de adaptação do ISD para a população portuguesa já iniciados, em breve seja possível 

utilizar estes pontos de corte na população portuguesa, o que permitirá uma análise mais 

segura dos níveis de sintomatologia depressiva nos estudantes da UTAD ou de outra 

universidade. 

 Com os dados obtidos através deste estudo, parece-nos indicado sugerir o 

desenvolvimento de um gabinete dedicado unicamente à avaliação da saúde mental e 

intervenção/acompanhamento dos alunos da UTAD. A avaliação passaria pela 

realização de investigações deste género com relativa frequência, anual ou bianual, para 

conhecer os padrões de psicopatologia, assim como de comportamentos de risco, dos 

alunos, sendo que os resultados de tais avaliações poderiam ser dados a conhecer a toda 

a academia. Da mesma forma, a avaliação passaria pela identificação de alunos em 

risco, com consequente avaliação individualizada e desenho de um programa de 

acompanhamento psicológico/psicoterapia ou de encaminhamento para outro tipo de 

tratamento que se achasse pertinente. A UTAD oferece, atualmente, a licenciatura e 

mestrados em diversas áreas da Psicologia, como tal, os docentes/psicólogos poderiam 

constituir os recursos humanos do referido gabinete de apoio. Tais serviços deveriam 

também ser devidamente divulgados entre todos os elementos da academia e, 

particularmente, entre os estudantes recém-chegados a esta instituição, para quem o 

ambiente académico é completamente novo. Da mesma forma, poderiam ser realizadas 
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campanhas de sensibilização e ações informativas para alunos e docentes, 

consciencializando-os em relação às problemáticas frequentemente vivenciadas pelos 

estudantes (com certeza, muitos acabariam por se identificar com os aspetos abordados), 

incentivando-os a promover a integração dos colegas/discentes, a identificar aqueles que 

pareçam exibir dificuldades de adaptação e sofrimento psicológico significativo e a 

sugerir a esses mesmos colegas/discentes que procurem os recursos disponíveis e 

adequados para lidar com tais circunstâncias. 

 Seria também interessante o desenvolvimento de programas de avaliação da 

saúde e dos comportamentos de risco nos estudantes universitários a nível nacional, à 

medida do que é realizado pela American College Health Association, nos EUA. 

 Para estudos futuros, seria interessante incluir uma amostra representativa da 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, uma vez que foi a única das cinco escolas 

da UTAD que ficou excluída deste estudo (por motivos burocráticos e de gestão de 

tempo). Seria também interessante que estudos futuros diminuíssem a margem de erro 

relativa à amostragem estratificada utilizada neste estudo. Assim, ao invés dos 5% de 

margem de erro optar-se-ia apenas por uma margem de erro de 3%. 

 Por fim, outros estudos deveriam incluir variáveis que não foram analisadas 

neste trabalho (por exemplo, acontecimentos de vida stressantes, relações problemáticas 

com os pares [bullying ou violência no namoro] ou problemas familiares, desregulação 

emocional, satisfação com o desempenho académico) para que se obtenha uma melhor 

compreensão da ideação suicida e, simultaneamente, dos fatores de risco para a 

presença de psicopatologia e sofrimento psicológico em estudantes universitários. Os 

nossos resultados, assim como os dados apresentados ao longo de todo este trabalho, 

sugerem que ainda há muita investigação a ser feita para que se possa compreender o 

comportamento suicidário nos estudantes universitários e, ao mesmo tempo, para que se 

desenvolvam estratégias eficazes de prevenção do suicídio.  
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Anexo 1 

 

Tabela 1 

 

Dados Descritivos da Totalidade da Amostra no QIS, no ISD, na Escala de Solidão da 

UCLA, no CASO-A30 e nos Três Fatores da EVA 

Instrumento Média Média aparada Desvio-padrão Mediana 

QIS 17.3 14.7 20.1 11 

ISD 11.3 10.5 7.6 10 

Escala de Solidão 

da UCLA 

31.6 31.3 7.4 31 

CASO-A30 86.4 86.7 20.9 88 

EVA – Conforto 

com a proximidade 

21.7 21.7 3.3 22 

EVA – Confiança 

nos outros 

19.4 19.5 3.5 20 

EVA - Ansiedade 15.5 15.4 5 15 
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Anexo 2 

 

Tabela 2 

 

Sujeitos em Risco Significativo de Suicídio (SERSS) e Sujeitos Sem Risco Significativo 

de Suicídio (SSRSS) de Acordo com o Ponto de Corte Estabelecido pelo Autor do QIS 

Grupos do QIS Frequência 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

 SSRSS 327 89.3 89.3 

SERSS 39 10.7 100 

Total 366 100  
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Anexo 3 

 

Tabela 3 

 

Tabela de Frequências para a Ideação Suicida de Acordo com a Média e o Desvio-

Padrão da Amostra deste Estudo 

Grupos Frequência 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

 < a um desvio-padrão 

acima da média 

325 88.8 88.8 

≥ a um desvio-padrão 

acima da média 

41 11.2 100 

Total 366 100  
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Anexo 4 

 

Tabela 4 

 

Tabela de Frequências para a Prevalência de Ideação Suicida ao Longo da Última 

Semana 

Alternativas de resposta Frequência 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

 0. Não penso no suicídio 

nem na morte. 

327 89.3 89.3 

1. Sinto que a vida é vazia 

ou pergunto-me se vale a 

pena viver. 

34 9.3 98.6 

2. Penso no suicídio ou na 

morte várias vezes por 

semana durante vários 

minutos. 

4 1.1 99.7 

3. Penso no suicídio ou na 

morte várias vezes por 

dia com algum detalhe, 

ou fiz planos específicos 

para me suicidar, ou já 

tentei matar-me. 

1 0.3 100 

Total 366 100  
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Anexo 5 

 

Tabela 5 

 

Distribuição dos Alunos de Cada Escola pelos Grupos do QIS 

Escolas 

QIS 

Total SSRSS SERSS 

 Escola de Ciências 

Humanas e Sociais 

Frequência 117 20 137 

% entre os alunos da ECHS 85.4 14.6 100 

% de alunos por grupo do QIS 35.8 51.3 37.4 

Escola de Ciências 

Agrárias e Veterinárias 

Frequência 54 6 60 

% entre os alunos da ECAV 90 10 100 

% de alunos por grupo do QIS 16.5 15.4 16.4 

Escola de Ciências da 

Vida e do Ambiente 

Frequência 79 7 86 

% entre os alunos da ECVA 91.9 8.1 100 

% de alunos por grupo do QIS 24.2 17.9 23.5 

Escola de Ciências e 

Tecnologia 

Frequência 77 6 83 

% entre os alunos da ECT 92.8 7.2 100 

% de alunos por grupo do QIS 23.5 15.4 22.7 

Total Frequência 327 39 366 

% das 4 escolas 89.3 10.7 100 

  % de alunos por grupo do QIS 100 100 100 
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Anexo 6 

 

Tabela 6  

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com os Colegas no QIS, no ISD, nos 

Três Fatores da EVA e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável Satisfação com os colegas Rank Médio 

QIS Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

238.3 

184.2 

175.8 

   

ISD Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

254.6 

200.6 

165.5 

EVA - Confiança nos outros Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

136.4 

163.3 

199.9 

EVA - Conforto com a 

proximidade 

Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

156.3 

160.8 

198.5 

EVA - Ansiedade Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

214.7 

191.2 

175.5 

Escala de Solidão da UCLA Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

266.3 

224.2 

152.1 

    



121 
 

Anexo 7 

 

Tabela 7 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Satisfação com os Colegas no QIS, no ISD, nos Três Fatores da EVA e na Escala de 

Solidão da UCLA 

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

QIS P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S 

S. 

42.3 

40 

42.3 

23.8 

40 

23.8 

54.1* 

62.5** 

-54.1* 

8.4 

-62.5** 

-8.4 

ISD P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

41.5 

39.3 

41.5 

23.4 

39.3 

23.4 

53.6* 

88.6*** 

-53.6* 

35** 

-88.6*** 

-35** 

EVA - Confiança nos outros P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

42 

39.7 

42 

23.6 

39.7 

23.6 

-26.9 

-63.6** 

26.9 

-36.6** 

63.7** 

36.6** 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

EVA - Conforto com a 

proximidade 

P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S 

S. 

42.2 

39.9 

42.2 

23.8 

39.9 

23.8 

-4.5 

-42.2* 

4.5 

-37.8** 

42.2* 

37.8** 

EVA - Ansiedade P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S 

S. 

42.6 

40.3 

42.6 

24 

40.3 

24 

23.6 

39.2 

-23.6 

15.7 

-39.2 

-15.7 

Escala de Solidão da UCLA P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S 

S. 

39.5 

37.4 

39.5 

22.3 

37.4 

22.3 

42* 

114.2*** 

-42* 

72.2*** 

-114.2*** 

-72.2*** 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Anexo 8 

 

Tabela 8 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com os Colegas no CASO-A30  

Variável Satisfação com os colegas Média Desvio-padrão 

Erro 

padrão 

CASO-A30 Pouco ou nada satisfeito 97.4 18.5 3.4 

 Satisfeito 87.3 21.3 2 

 Bastante ou totalmente 

satisfeito 

84.6 20.6 1.4 

 Total 86.4 20.9 1.1 
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Anexo 9 

 

Tabela 9 

 

Comparações Múltiplas através do Teste Hochberg GT2 entre os Três Grupos de 

Satisfação com os Colegas no CASO-A30 

Variável  I  J  Diferença média (I-J) Erro padrão 

CASO-A30 P.N.S. S. 10.1 4.2 

 B.T.S. 12.8** 4 

 S. P.N.S. -10.1 4.2 

 B.T.S. 2.8 2.4 

 B.T.S. P.N.S. -12.8** 4 

 S. -2.8 2.4 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

** p < .01 
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Anexo 10 

 

Tabela 10 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com o Curso no QIS, no ISD, nos 

Três Fatores da EVA, na Escala de Solidão da UCLA e no CASO-A30  

Variável Satisfação com o curso Rank Médio 

QIS Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

205.6 

189.6 

173.7 

   

ISD Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

211.3 

196.2 

166.9 

EVA - Ansiedade Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

175.3 

189.5 

180 

EVA - Conforto com a 

proximidade 

Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

167.6 

174.2 

194.8 

EVA - Confiança nos outros Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

152 

173.3 

198.7 

Escala de Solidão da UCLA Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

222.3 

189.5 

170.4 
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Variável Satisfação com o curso Rank Médio 

CASO-A30 Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

182 

195.6 

173.4 
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Anexo 11 

 

Tabela 11 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Satisfação com o Curso no QIS, no ISD, nos Três Fatores da EVA, na Escala de 

Solidão da UCLA e no CASO-A30  

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

QIS P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.5 

38 

38.5 

22.9 

38 

22.9 

16 

31.9 

-16 

15.9 

-31.9 

-15.9 

ISD P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.2 

37.7 

38.2 

22.7 

37.7 

22.7 

15.1 

44.5* 

-15.1 

29.4* 

-44.5* 

-29.4* 

EVA - Ansiedade P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.6 

38.1 

38.6 

23 

38.1 

23 

-14.1 

-4.7 

14.1 

9.5 

4.7 

-9.5 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

EVA - Conforto com a 

proximidade 

P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.4 

37.9 

38.4 

22.9 

37.9 

22.9 

-6.5 

-27.2 

6.5 

-20.7 

27.2 

20.7 

EVA - Confiança nos outros P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.2 

37.7 

38.2 

22.8 

37.7 

22.8 

-21.3 

-46.7* 

21.3 

-25.4* 

46.7* 

25.4* 

Escala de Solidão da UCLA P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.2 

37.7 

38.2 

22.8 

37.7 

22.8 

32.8 

51.8** 

-32.8 

19.1 

-51.8** 

-19.1 

CASO-A30 P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

38.5 

38 

38.5 

22.9 

38 

22.9 

-13.5 

8.6 

13.5 

22.2 

-8.6 

-22.2 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

* p < .05; ** p < .01 
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Anexo 12 

 

Tabela 12 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com os Professores no QIS, no ISD, 

nos Fatores “Confiança nos Outros” e “Ansiedade” da EVA e na Escala de Solidão da 

UCLA 

Variável Satisfação com os professores Rank Médio 

QIS Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

189.6 

182.3 

183.7 

   

ISD Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

212.9 

183.4 

174.3 

EVA – Confiança nos outros Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

161.5 

188.5 

181.7 

EVA – Ansiedade Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

184.5 

182.2 

185.4 

Escala de Solidão da UCLA Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

235.8 

180.8 

171.4 
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Anexo 13 

 

Tabela 13 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Satisfação com os Professores no QIS, no ISD, nos Fatores “Confiança nos Outros” e 

“Ansiedade” da EVA e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

QIS P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

36.8 

38.9 

36.8 

24 

38.9 

24 

7.3 

5.9 

-7.3 

-1.4 

-5.9 

1.4 

ISD P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

36.6 

38.7 

36.6 

23.9 

38.7 

23.9 

29.5 

38.6 

-29.5 

9.1 

-38.6 

-9.1 

EVA – Confiança nos outros P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

36.7 

38.8 

36.7 

23.9 

38.8 

23.9 

-27 

-20.2 

27 

6.8 

20.2 

-6.8 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

EVA – Ansiedade P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

36.8 

38.9 

36.8 

24 

38.9 

24 

2.2 

-1 

-2.2 

-3.2 

1 

3.2 

Escala de Solidão da UCLA P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

36.2 

38.3 

36.2 

23.6 

38.3 

23.6 

54.9** 

64.3** 

-54.9** 

9.4 

-64.3** 

-9.4 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

** p < .01 
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Anexo 14 

 

Tabela 14 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com os Professores no CASO-A30 e 

no Fator “Conforto com a Proximidade” da EVA 

Variável 

Satisfação com os 

professores Média Desvio-padrão 

Erro 

padrão 

CASO-A30 Pouco ou nada satisfeito 87.6 22.4 3.6 

 Satisfeito 86.8 20.5 1.4 

 Bastante ou totalmente 

satisfeito 

85.5 21.2 2 

 Total 86.4 20.9 1.1 

     

EVA – Conforto com a 

proximidade 

Pouco ou nada satisfeito 20.7 2.9 0.5 

Satisfeito 21.8 3.2 0.2 

Bastante ou totalmente 

satisfeito 

21.8 3.5 0.3 

Total 21.7 3.29 0.2 
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Anexo 15 

 

Tabela 15 

 

Comparações Múltiplas através do Teste Hochberg GT2 entre os Três Grupos de 

Satisfação com os Professores no CASO-A30 e no Fator “Conforto com a 

Proximidade” da EVA 

Variável I J Diferença média (I-J)
a 

Erro padrão 

CASO-A30 P.N.S. S. 0.9 3.7 

 B.T.S. 2.1 3.9 

 S. P.N.S. -0.9 3.7 

 B.T.S. 1.2 2.4 

 B.T.S. P.N.S. -2.1 3.9 

 S. -1.2 2.4 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

P.N.S. S. -1.1 0.6 

 B.T.S. -1.1 0.6 

S. P.N.S. 1.1 0.6 

 B.T.S. 0 0.4 

B.T.S. P.N.S. 1.1 0.6 

 S. 0 0.4 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

a
Nenhuma das diferenças é estatisticamente significativa.  
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Anexo 16 

 

Tabela 16 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com a Universidade no QIS, no ISD, 

nos Três Fatores da EVA e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável Satisfação com a universidade Rank Médio 

QIS Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

189.8 

188.7 

163 

   

ISD Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

213.4 

180.3 

155.4 

EVA – Confiança nos outros Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

153.3 

198.8 

181.8 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

163.6 

186.2 

200.8 

EVA – Ansiedade Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

 

199.7 

177.9 

177.9 

Escala de Solidão da UCLA Pouco ou nada satisfeito 

Satisfeito 

Bastante ou totalmente satisfeito 

207.3 

178.8 

166.4 
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Anexo 17 

 

Tabela 17 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Satisfação com a Universidade no QIS, no ISD, nos Três Fatores da EVA e na Escala 

de Solidão da UCLA 

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

QIS P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

26.1 

31.8 

26.1 

27.8 

31.8 

27.8 

1.2 

26.9 

-1.2 

25.7 

-26.9 

-25.7 

ISD P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

25.7 

31.4 

25.7 

27.5 

31.4 

27.5 

33.1* 

58*** 

-33.1* 

24.9 

-58*** 

-24.9 

EVA – Confiança nos outros P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

25.8 

31.4 

25.8 

27.5 

31.4 

27.5 

-45.6*** 

-28.6 

45.6*** 

17 

28.6 

-17 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

26 

31.7 

26 

27.8 

31.7 

27.8 

-22.7 

-37.2* 

22.7 

-14.6 

37.2* 

14.6 

EVA – Ansiedade P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

26.1 

31.8 

26.1 

27.9 

31.8 

27.9 

21.8 

21.8 

-21.8 

0 

-21.8 

0 

Escala de Solidão da UCLA P.N.S. 

 

S. 

 

B.T.S. 

 

S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

B.T.S. 

P.N.S. 

S. 

26 

31.6 

26 

27.7 

31.6 

27.7 

28.5* 

41* 

-28.5* 

12.5 

-41* 

-12.5 

     Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

* p < .05; *** p < .001 
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Anexo 18 

 

Tabela 18 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Satisfação com a Universidade no CASO-A30  

Variável 

Satisfação com a 

universidade Média Desvio-padrão 

Erro 

padrão 

CASO-A30 Pouco ou nada 

satisfeito 

89.4 21.3 2.2 

 Satisfeito 85.4 19.8 1.4 

 Bastante ou totalmente 

satisfeito 

85.5 23 2.6 

 Total 86.4 20.9 1.1 
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Anexo 19 

 

Tabela 19 

 

Comparações Múltiplas através do Teste Hochberg GT2 entre os Três Grupos de 

Satisfação com a Universidade no CASO-A30 

Variável I J Diferença média (I-J)
a 

Erro padrão 

CASO-A30 P.N.S. S. 4 2.6 

 B.T.S. 3.9 3.2 

 S. P.N.S. -4 2.6 

 B.T.S. -0.1 2.8 

 B.T.S. P.N.S. -3.9 3.2 

 S. 0.1 2.8 

Nota.  P.N.S. – Pouco ou nada satisfeito; S. – Satisfeito; B.T.S. – Bastante ou totalmente satisfeito. 

a
Nenhuma das diferenças é estatisticamente significativa.  
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Anexo 20 

 

Tabela 20 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Rendimento Global Mensal do Agregado 

Familiar no QIS, no ISD, nos Três Fatores da EVA e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável 

Rendimento global mensal do 

agregado familiar Rank Médio 

QIS até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

186.2 

186.2 

165.6 

   

ISD até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

 

198.4 

183.9 

139.4 

EVA – Confiança nos outros até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

 

178.8 

182.6 

200.5 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

 

170.4 

180.5 

232.4 

EVA – Ansiedade até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

 

199 

182 

144.7 

Escala de Solidão da UCLA até 950€  

entre 951€ e 2375€ 

igual ou superior a 2376€ 

200.9 

175.6 

163.7 
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Anexo 21 

 

Tabela 21 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Rendimento Global Mensal do Agregado Familiar no QIS, no ISD, nos Três Fatores da 

EVA e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica 

(I-J) 

Diferenças 

QIS ≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.6 

34.9 

23.6 

33.8 

34.9 

33.8 

-0.1 

20.6 

0.1 

20.7 

-20.6 

-20.7 

ISD ≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.3 

34.5 

23.3 

33.4 

34.5 

33.4 

14.5 

59*** 

-14.5 

44.5** 

-59*** 

-44.5** 

EVA – Confiança nos 

outros 

≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.6 

34.9 

23.6 

33.8 

34.9 

33.8 

-3.8 

-21.8 

3.8 

-18 

21.8 

18 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica 

(I-J) 

Diferenças 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.2 

34.4 

23.2 

33.3 

34.4 

33.3 

-10.1 

-62.1*** 

10.1 

-52** 

62.1*** 

52** 

EVA – Ansiedade ≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.3 

34.5 

23.3 

33.4 

34.5 

33.4 

17 

54.3** 

-17 

37.3* 

-54.3** 

-37.3* 

Escala de Solidão da 

UCLA 

≤ 950€ 

 

de 951€ a 2375€ 

 

≥ 2376€ 

de 951€ a 2375€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

≥ 2376€ 

≤ 950€ 

de 951€ a 2375€ 

23.4 

34.7 

23.4 

33.6 

34.7 

33.6 

25.3* 

37.1* 

-25.3* 

11.8 

-37.1* 

-11.8 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Anexo 22 

 

Tabela 22 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Rendimento Global Mensal do Agregado 

Familiar no CASO-A30 

Variável 

Rendimento global mensal 

do agregado familiar Média Desvio-padrão 

Erro 

padrão 

CASO-A30 ≤ 950€ 89.5 21.2 1.8 

 de 951€ a 2375€ 86.9 20.6 1.5 

 ≥ 2376€ 76 17.9 2.6 

 Total 86.4 20.9 1.1 
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Anexo 23 

 

Tabela 23 

 

Comparações Múltiplas através do Teste Hochberg GT2 entre os Três Grupos de 

Rendimento Global Mensal do Agregado Familiar no CASO-A30 

Variável I J Diferença média (I-J) 

Erro 

padrão 

CASO-A30 ≤ 950€ de 951€ a 2375€ 2.6 2.3 

 ≥ 2376€ 13.6*** 3.4 

 de 951€ a 2375€ ≤ 950€ -2.6 2.3 

 ≥ 2376€ 10.9** 3.3 

 ≥ 2376€ ≤ 950€ -13.6*** 3.4 

 de 951€ a 2375€ -10.9** 3.3 

** p < .01; *** p < .001 
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Anexo 24 

 

Tabela 24 

 

Dados Descritivos dos Três Grupos de Classificação da Mesada/Salário no QIS, no 

ISD, nos Três Fatores da EVA, no CASO-A30 e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável Classificação da mesada Rank Médio 

QIS Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

225.8 

180.9 

166.7 

   

ISD Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

 

238.4 

182.1 

158.9 

EVA – Confiança nos outros Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

 

154.9 

188.9 

182.6 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

 

153.7 

183.5 

193.2 

EVA – Ansiedade Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

 

197.7 

186.1 

169.1 

CASO-A30 Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

199.1 

188 

165 
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Variável Classificação da mesada Rank Médio 

Escala de Solidão da UCLA Insuficiente 

Suficiente 

Confortável ou excelente 

233.6 

182.1 

160.9 
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Anexo 25 

 

Tabela 25 

 

Comparações Múltiplas através do Método de Conover entre os Três Grupos de 

Classificação da Mesada/Salário no QIS, no ISD, nos Três Fatores da EVA, no CASO-

A30 e na Escala de Solidão da UCLA 

Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

QIS Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

32.8 

35.4 

32.8 

24.1 

35.4 

24.1 

44.9** 

59.1** 

-44.9** 

14.2 

-59.1** 

-14.2 

ISD Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

32.4 

34.9 

32.4 

23.9 

34.9 

23.9 

56.4*** 

79.6*** 

-56.4*** 

23.2 

-79.6*** 

-23.2 

EVA – Confiança nos 

outros 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

33.1 

35.7 

33.1 

24.4 

35.7 

24.4 

-34* 

-27.7 

34* 

6.3 

27.7 

-6.3 
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Variável 

 

I 

 

J 

5 % Diferença 

crítica (I-J) Diferenças 

EVA – Conforto com a 

proximidade 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

33 

35.7 

33 

24.3 

35.7 

24.3 

-29.9 

-39.5* 

29.9 

-9.6 

39.5* 

9.6 

EVA – Ansiedade Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

33.1 

35.7 

33.1 

24.4 

35.7 

24.4 

11.5 

28.6 

-11.5 

17.1 

-28.6 

-17.1 

CASO-A30 Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

33 

35.7 

33 

24.3 

35.7 

24.3 

11.1 

34.1 

-11.1 

23 

-34.1 

-23 

Escala de Solidão da 

UCLA 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Conf. ou exc. 

Suficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Conf. ou exc. 

Insuficiente 

Suficiente 

32.5 

35.1 

32.5 

24 

35.1 

24 

51.5** 

72.7*** 

-51.5** 

21.2 

-72.7*** 

-21.2 

Nota.  Conf. ou exc. – Confortável ou excelente. 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Anexo 26 

 

Tabela 26 

 

Modelo de Regressão Logística com o QIS (grupos) como Variável Dependente e o 

ISD, os Três Fatores da EVA, o CASO-A30 e a Escala de Solidão da UCLA como 

Preditores 

Variável B E. p.
a 

Wald gl
b 

Exp(B) 

95% I.C. para EXP(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 ISD 0.103 0.029 12.889*** 1 1.108 1.048 1.173 

EVA – Confiança 

nos outros 

-0.128 0.066 3.718 1 0.880 0.772 1.002 

EVA – Conforto 

com a proximidade 

0.112 0.081 1.917 1 1.119 0.954 1.311 

EVA – Ansiedade 0.085 0.051 2.845 1 1.089 0.986 1.203 

CASO-A30 0.003 0.014 0.054 1 1.003 0.976 1.031 

Escala de Solidão da 

UCLA 

0.091 0.036 6.423** 1 1.095 1.021 1.175 

Constant -8.680 3.204 7.340 1 0.000   

a
E. p. – Erro padrão 

b
gl – graus de liberdade 

** p < .01; *** p < .001 
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Anexo 27 

 

Tabela 27 

 

Sumário do modelo de regressão não-paramétrica - MARSplines 

Características do modelo Dados 

Independentes 6 

Dependentes 1 

Número de funções de base 24 

Grau de interações 3 

Penalty 2.000000 

Threshold 0.000500 

Erro GCV 245.4852 

Prune Yes 
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Anexo 28 

 

Tabela 28 

 

Estatísticas do modelo de regressão não-paramétrica – MARSplines 

Estatísticas Resultados 

Média (observada) 17.3 

Desvio-Padrão (observado) 20.1 

Média (prevista) 17.3 

Desvio-Padrão (previsto) 13.7 

Média (resíduos) 0 

Desvio-Padrão (resíduos) 14.7 

R
2 

0.4634 

R
2
 ajustado 0.4452 
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Anexo 29 

 

Figura 1. Representação gráfica dos valores observados e previstos do QIS 

QIS (Obs.) vs. QIS (Prev.)
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