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Resumo 

 

Ingressar no Ensino Superior tornou-se uma realidade cada dia mais presente e mais 
precoce na vida de adolescentes e jovens no Brasil. Trata-se de um rompimento com 
toda a rotina existente até então para novas experiências. Essa mudança traz consigo 
a exigência de maior responsabilidade, compromisso e dedicação. Essas exigências 
geram diversos conflitos e fazem com que esses jovens tomem decisões e posturas 
importantes que marcarão a trajetória de suas vidas, colocando-os diante de uma 
série de fatores que podem trazer situações de estresse, ansiedade, depressão, 
dependência de substâncias e as perturbações da personalidade, o que faz com que 
cada vez mais adoeçam durante o curso ou até mesmo desistam da vida universitária. 
O presente estudo buscará investigar os fatores de risco e os impactos que eles 
causam sobre a saúde mental de estudantes do Centro Universitário ICESP, para que 
se possa repensar iniciativas que possibilitem um apoio emocional a fim de amenizar 
os sintomas. 
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1. Introdução 

 

Durante toda a Educação Básica, adolescentes e jovens passam por inúmeros 

momentos de tensão e cobranças. São inúmeras disciplinas, provas, trabalhos, 

conteúdos. No Ensino Médio, esses jovens se veem diante de um dos maiores dilemas 

de sua vida: seu futuro profissional. A escolha do curso, da universidade, os 

vestibulares, o Enem, tudo isso toma conta da rotina desses estudantes e se tornam 

um dos maiores problemas que causam estresse e cansaço. 

Sair do colégio e entrar para uma universidade é, para grande parte dos jovens 

e adolescentes, um momento de conquista da própria independência. Porém, é 

também um momento crítico de adaptação a novas experiências, novas exigências e 

novo meio social. 

A entrada no Ensino Superior tem se tornado uma realidade cada vez mais 

presente e precoce na vida de adolescentes e jovens brasileiros. Quando esses 

jovens ingressam na universidade um mundo novo se coloca à sua frente: novos 

horários, nova rotina, novos círculos sociais. É um período longo – entre quatro e seis 

anos – marcado por novas experiências individuais e coletivas, exigindo desse 

adolescente/jovem maior responsabilidade, compromisso e dedicação. Trata-se de 

um período marcado por conflitos, decisões, escolhas e posturas importantes que 

marcarão a trajetória de vida desses indivíduos. Esse novo mundo, acaba, muitas 

vezes, afastando-os do seu círculo de relacionamentos familiares e sociais, o que 

pode desencadear situações de crise. 

Os jovens universitários encontram-se diante de uma série de fatores 

estressantes. Deixar a casa dos pais e viver num ambiente novo, partilhar casa com 

novas pessoas, se afastar de amigos, responder às expectativas dos pais e pessoais, 

a competição entre os colegas, os problemas financeiros, a necessidade de 

integração com novos pares, privação do sono, administrar o tempo para o trabalho e 

estudos, além da preocupação em terminar o curso e arrumar emprego. 

Essa série de preocupações tem colocado os jovens universitários em 

situações de estresse, ansiedade, depressão, dependência de substâncias e as 

perturbações da personalidade, o que faz com que cada vez mais adoeçam durante 

o curso ou até mesmo desistam da vida universitária.  
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Os estudos sobre a saúde mental em estudantes universitários iniciaram-se há 

algumas décadas e se concentraram, inicialmente, na Europa e nos Estados Unidos 

no início do século XX, devido ao número de universidades existentes (CERCHIAR, 

2004).  

No Brasil, na segunda metade do século XX, o interesse pelo tema começa a 

ganhar adeptos. Em 1957, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Pernambuco, foi criado o primeiro Serviço de Higiene Mental e Psicologia Clínica para 

estudantes universitários, inicialmente para atender apenas os estudantes de 

medicina. Outras universidades federais como a do Rio Grande do Sul, de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro, também implantaram seus Serviços de Saúde Mental. 

(CERCHIAR, 2004). 

Apesar da preocupação com a saúde mental de universitários ter surgido há 

mais de 60 anos, ainda é insuficiente as pesquisas e ações que possam proporcionar 

melhor qualidade de vida acadêmica aos jovens em universidades. O presente estudo 

buscará investigar, de forma qualitativa e quantitativa, o sofrimento psíquico e mental 

em estudantes universitários, visando entender os impactos que vida acadêmica 

causam em sua vida social e em sua saúde mental. 

A Coleta de dados será realizada em salas de aula, em horário e locais ainda 

a serem definidos e executada entre estudantes universitários ingressantes e 

concluintes dos diversos cursos do Centro Universitário ICESP. Para isso, far-se-á 

necessária a aplicação de questionários aos estudantes universitários de diversos 

cursos e períodos para entender suas expectativas, suas dificuldades e, 

principalmente, sua saúde mental. 

Uma revisão bibliográfica também deverá ser realizada afim de entender o 

processo histórico da preocupação e dos cuidados com a saúde mental de estudantes 

universitários e para entender as principais patologias encontradas entre os jovens 

em universidades.  

Como objetivo geral, pretende-se compreender a trajetória educacional para o 

acesso ao ensino superior, expectativas do futuro profissional, desafios vivenciados 

na vida acadêmica e na vida pessoal e social que comprometem a sua saúde mental. 

Sabe-se que há o desgaste físico, emocional e mental dos adolescentes e 

jovens a serem pesquisados desde o último ano do Ensino Médio até o final do curso 

(muitas vezes até depois de formado). Assim, busca-se como objetivo específico, a 
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identificação dos fatores desse desgaste e como esses jovens lidam com as 

frustrações e cobranças da vida acadêmica. 

Será avaliada a qualidade de vida desses estudantes universitários verificando 

a existência de problemas de saúde mental decorrentes da rotina de estudos. Caso 

sejam identificados, será necessário investigar em que período e quais os cursos onde 

casos ocorrem com maior frequência. 

Ao entender a realidade da saúde mental dos estudantes do Centro 

Universitário ICESP, a instituição poderá buscar iniciativas que permitam o apoio 

emocional para amenizar as dificuldades psíquicas que surgem ao longo de suas 

vidas acadêmicas.  
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2. Justificativa 

 

Segundo dados fornecidos pelo INEP, em 2017 existiam no Brasil cerca de 

2448 instituições de Ensino Superior. Dessas, 2152 eram instituições privadas e 296 

públicas e o número de cursos oferecidos já ultrapassavam os 35mil. Foram mais de 

3 milhões de ingressos no Ensino Superior e pouco mais de 1 milhão de concluintes, 

o que nos dá um indicativo que no decorrer do curso, muitos desses universitários 

acabam desistindo de estudar.  

Estudos apontam que parte destas desistências são ocasionadas por 

dificuldades e problemas relacionados à saúde mental como a depressão, os 

distúrbios do sono, o estresse psíquico e o esgotamento mental. 

Uma pesquisa realizada com estudantes de graduação de instituições federais 

de Ensino Superior e apresentada em 2014 no Fórum Nacional de PróReitores de 

Assuntos Estudantis, aponta que mais de 86% dos graduandos encontram alguma 

dificuldade que interferem significativamente na sua vida ou no contexto acadêmico. 

Segundo essa pesquisa, as principais dificuldades relatadas foram: adaptação a 

novas situações, relacionamento familiar, relacionamento social/interpessoal, 

relações amorosas/conjugais, situação de violência física, situação de violência 

sexual, situação de violência psicológica, conflito de valores/conflitos religiosos, 

discriminações e preconceitos, dificuldades de acesso a materiais e meios de estudo, 

dificuldades financeiras e dificuldade de aprendizado (FONAPRACE, 2014) 

Durante o período acadêmico, essas dificuldades afetam o desempenho nos 

estudos e na vida social destes estudantes, podendo, inclusive, afetar seu futuro 

profissional. 

Esta pesquisa visa investigar informações sobre as dificuldades da vida 

acadêmica dos estudantes do Centro Universitário ICESP para que a instituição possa 

ofertar iniciativas que possibilitem o apoio necessário afim de amenizar os sintomas 

causados pelos fatores de risco à saúde mental. 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho visa buscar informações sobre a dificuldades psíquicas e 

emocionais dos estudantes do Centro Universitário ICESP, indicando quais os cursos 

e quais os períodos que  mais apresentam fatores de risco para a saúde mental destes 

universitários visando repensar iniciativas que possibilitem um apoio emocional, para 

amenizar os sintomas causados por estes fatores durante a vida acadêmica. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1- Verificar a existência de problemas de saúde física e mental decorrentes da rotina 

de estudos na vida acadêmica de estudantes egressos e concluintes do Centro 

Universitário ICESP. 

2- Investigar em que momento da vida acadêmica ocorrem os problemas de saúde 

mental e quais são os mais recorrentes em cada fase.  

3- Avaliar a qualidade de vida dos estudantes universitários do Centro Universitário 

ICESP e verificar a associação de algumas variáveis sociodemográficas e do 

processo ensino aprendizagem com a mesma. 
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4. Materiais e Métodos 

 

A pesquisa será encaminhada para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) e após aprovação seguirá os seguintes processos: 

Inicialmente, os grupos focais serão definidos para que se entenda como a 

saúde mental dos estudantes universitários está em cada grupo. Entende-se por 

grupo focal “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para 

discutir um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” 

(GATTI, 2005). 

Pretende-se captar, a partir das informações de cada grupo, as experiências e 

dificuldades de cada período da vida acadêmica. Assim, serão aplicados os 

questionários para três grupos focais afim de compreender as ideias compartilhadas 

sobre as questões propostas pela pesquisa. Os grupos serão divididos em  Egressos 

(estudantes de primeiro semestre de diversos cursos), Intermediários (Estudantes do 

segundo semestre em diante) e concluintes (alunos do último semestre). 

Para a pesquisa quantitativa, serão coletados dados a partir de questionários 

que serão disponibilizados pelo Google Formulários e divulgados em sala de aula para 

os três grupos focais de ambos os sexos, matriculados no Centro Universitário ICESP 

em datas a serem definidas posteriormente junto ao cronograma da pesquisa. 

Para a identificação de problemas da saúde mental, será aplicado o QSG -

Questionário de Saúde Geral (ANEXO 1), instrumento capaz de avaliar diferentes 

dimensões da saúde e que será aplicado com o objetivo de detectar doenças 

psíquicas não severas. 

Para entender a questão da Qualidade de Vida dos universitários, será aplicado 

o Questionário WHOQOL da Organização Mundial de Saúde (ANEXO 2) com objetivo 

exploratório, para o entendimento sobre a percepção dos indivíduos de sua posição 

na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Os questionários buscarão informações como tensão ou estresse psíquico, 

desejo de desistência do curso, falta de confiança na capacidade de desempenho, 

distúrbios do sono e níveis de ansiedade. Além disso, far-se-á necessário conhecer o 

meio social dos entrevistados para entender se os problemas de saúde mental, 

quando identificados, tem origem na vida acadêmica ou não. Para isso, um 

questionário sociodemográfico será aplicado para determinar os seguintes aspectos: 
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gênero, faixa etária, estado civil, procedência, renda familiar, tipo de moradia e tempo 

de locomoção, bem como alguns aspectos relacionados ao processo ensino-

aprendizagem: ano de ingresso na universidade, série e opção pelo curso. 

Os alunos pesquisados deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO 3) para assim cumprir os princípios éticos contidos na 

Declaração de Helsinque (1996) da World Medical Associaton e do Ministério da 

Saúde do Brasil para pesquisas envolvendo seres humanos. 

Com os dados coletados, uma análise a partir de gráficos elaborados pelo 

Microsoft Excel poderá indicar se existem e quais são os problemas relacionados à 

saúde mental dos estudantes de curso superior do Centro Universitário ICESP. A 

partir dos resultados da pesquisa realizada, uma revisão bibliográfica será necessária 

para entender se os resultados encontrados são compatíveis com outros resultados 

obtidos em pesquisas semelhantes.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 - QSG 

 
 

 
Questionário de Saúde Geral de Goldberg 

 
 
 
 
 
 

CADERNO DE APLICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Q S G 
 

(Adaptação Brasileira) 
 
 

Por favor, leia com atenção 

 

Neste questionário é apresentada uma série de 60 (sessenta) afirmações sobre 

o estado de saúde das pessoas em geral. Sua tarefa consiste em dizer se as 

afirmações se aplicam ou não a você. RESPONDA, por obséquio, A TODAS AS 

PERGUNTAS nas páginas que se seguem, escrevendo, no quadrinho da Folha de 

Respostas correspondente à questão que está sendo respondida, o número que 

corresponde à alternativa que você acha que se aplica a você. 

É NECESSÁRIO QUE VOCÊ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES. Se 

porventura nenhuma das quatro alternativas corresponderem à resposta que você 

gostaria de dar, mesmo assim escolha aquela que mais se aproxime de você. Mas 

lembre-se que o interesse está em saber como você tem se sentido ultimamente e 

não como você se sentia no passado. 

É importante que você procure responder a todas as perguntas. 
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Você ultimamente: 
 
1-Tem se sentido perfeitamente bem e com boa saúde? 
1. Melhor que de costume 
2. Como de costume 
3. Pior que de costume 
4. Muito pior do que de costume 
 
2-Tem sentido necessidade de tomar fortificantes (vitaminas)? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
3-Tem se sentido cansado (fatigado) e irritadiço? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
4-Tem se sentido mal de saúde? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
5-Tem sentido dores de cabeça? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
6-Tem sentido dores na cabeça? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
7-Tem sido capaz de se concentrar no que faz? 
1. Melhor que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
8-Tem sentido medo de que você vá desmaiar num lugar público? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
9-Tem sentido sensações (ondas) de calor ou de frio pelo corpo? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
10-Tem suado (transpirado) muito? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
11-Tem acordado cedo (antes da hora) e não tem conseguido dormir de novo? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
12-Tem levantado sentindo que o sono não foi suficiente para lhe renovar as 
energias? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
13-Tem se sentido muito cansado e exausto, até mesmo para se alimentar? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
14-Tem perdido muito sono por causa de preocupações? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
15-Tem se sentido lúcido e com plena disposição mental? 
1. Melhor que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos lúcido do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
16-Tem se sentido cheio de energia (com muita disposição)? 
1. Melhor que de costume 
2. Como de costume 
3. Com menos energia do que de costume 
4. Com muito menos energia do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
17-Tem sentido dificuldade em conciliar o sono (pegar no sono)? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
18-Tem tido dificuldade em permanecer dormindo após ter conciliado o sono 
(após ter pego no sono)? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
19-Tem tido sonhos desagradáveis ou aterrorizantes? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
20-Tem tido noites agitadas e mal dormidas? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
21-Tem conseguido manter-se em atividades e ocupado? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Um pouco menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
22-Tem gasto mais tempo para executar seus afazeres? 
1. Mais rápido do que de costume 
2. Como de costume 
3. Mais tempo do que de costume 
4. Muito mais tempo do que de costume 
 
23-Tem sentido que perde o interesse nas suas atividades normais diárias? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
24-Tem sentido que está perdendo interesse na sua aparência pessoal? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
25-Tem tido menos cuidado com suas roupas? 
1. Mais cuidado do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos cuidado do que de costume 
4. Muito menos cuidado do que de costume 
 
26-Tem saído de casa com a mesma frequência de costume? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
27-Tem se saído tão bem quanto acha que a maioria das pessoas se sairiam se 
estivesse em seu lugar? 
1. Melhor que de costume 
2. Mais ou menos igual 
3. Um pouco pior 
4. Muito pior 
 
28-Tem achado que de um modo geral tem dado boa conta de seus afazeres? 
1. Melhor que de costume 
2. Como de costume 
3. Pior do que de costume 
4. Muito pior do que de costume 
 
29-Tem se atrasado para chegar ao trabalho ou para começar seu trabalho em 
casa? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais atrasado do que de costume 
3. Pouco mais atrasado do que de costume 
4. Muito mais atrasado do que de costume 
 
30-Tem se sentido satisfeito com a forma pela qual você tem realizado suas 
atividades (tarefa ou trabalho)? 
1. Mais satisfeito do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos satisfeito do que de costume 
4. Muito menos satisfeito do que de costume 
 
31-Tem sido capaz de sentir calor humano e afeição por aqueles que o cercam? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
32-Tem achado fácil conviver com outras pessoas? 
1. Mais fácil do que de costume 
2. Tão fácil como de costume 
3. Mais difícil do que de costume 
4. Muito mais difícil do que de costume 
 
33-Tem gasto muito tempo batendo papo? 
1. Mais tempo do que de costume 
2. Tanto quanto de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
34-Tem tido medo de dizer alguma coisa às pessoas e passar por tolo (parecer 
ridículo)? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
35-Tem sentido que está desempenhando uma função útil na vida? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos útil do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
36-Tem se sentido capaz de tomar decisões sobre suas coisas? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
37-Tem sentido que você não consegue continuar as coisas que começa? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
38-Tem se sentido com medo de tudo que tem que fazer? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
39-Tem se sentido constante mente sob tensão? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
40-Tem se sentido incapaz de superar suas dificuldades? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
41-Tem achado a vida uma luta constante? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
42-Tem conseguido sentir prazer nas suas atividades diárias? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Um pouco menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
43-Tem tido pouca paciência com as coisas? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Menos paciência do que de costume 
4. Muito menos paciência do que de costume 
 
44-Tem se sentido irritado e mal-humorado? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
45-Tem ficado apavorado ou em pânico sem razões justificadas para isso? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
46-Tem se sentido capaz de enfrentar seus problemas? 
1. Mais capaz do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos capaz do que de costume 
4. Muito menos capaz do que de costume 
 
47-Tem sentido que suas atividades tem sido excessivas para você? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
48-Tem tido sensação de que as pessoas olham para você? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
49-Tem se sentido infeliz e deprimido? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
50-Tem perdido a confiança em si mesmo? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
51-Tem se considerado como uma pessoa inútil (sem valor)? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
52-Tem sentido que a vida é completamente sem esperanças? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
53-Tem se sentido esperançoso quanto ao seu futuro? 
1. Mais do que de costume 
2. Como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
54-Considerando-se todas as coisas, tem se sentido razoavelmente feliz? 
1. Mais do que de costume 
2. Assim como de costume 
3. Menos do que de costume 
4. Muito menos do que de costume 
 
55-Tem se sentido nervoso e sempre tenso? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
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Você ultimamente: 
 
56-Tem sentido que a vida não vale a pena? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
57-Tem pensado na possibilidade de dar um fim em você mesmo? 
1. Definitivamente, não 
2. Acho que não 
3. Passou-me pela cabeça 
4. Definitivamente, sim 
 
58-Tem achado algumas vezes que não pode fazer nada por que está muito mal 
dos nervos? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
59-Já se descobriu desejando estar morto e longe (livre) de tudo? 
1. Não, absolutamente 
2. Não mais do que de costume 
3. Um pouco mais do que de costume 
4. Muito mais do que de costume 
 
60-Tem achado que a ideia de acabar com a própria vida tem-se mantido em sua 
mente? 
1. Definitivamente, não 
2. Acho que não 
3. Passou-me pela cabeça 
4. Definitivamente, sim 
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ANEXO 2 – WHOQOL-100 

 
 
Instruções 

 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida. Por favor, responda todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar 

em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas 

vezes, poderá ser a sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência às duas últimas semanas. 

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 

Quanto você se preocupa com sua saúde? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você se preocupou com sua 

saúde nas últimas duas semanas. Portanto, você deve fazer um círculo no número 4 se você se preocupou 

"bastante" com sua saúde, ou fazer um círculo no número 1 se você não se preocupou "nada" com sua 
saúde. Por favor, leia cada questão, veja o que você acha, e faça um círculo no número que lhe parece a 

melhor resposta. 

 

 
➔ As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

Por exemplo, sentimentos positivos tais como felicidade ou satisfação. Se você sentiu estas coisas 

"extremamente", coloque um círculo no número abaixo de "extremamente". Se você não sentiu nenhuma 
destas coisas, coloque um círculo no número abaixo de "nada". Se você desejar indicar que sua resposta 

se encontra entre "nada" e "extremamente", você deve colocar um círculo em um dos números entre 

estes dois extremos. As questões se referem às duas últimas semanas. 

 

F1.2 Você se preocupa com sua dor ou desconforto (físicos)? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

F1.3 Quão difícil é para você lidar com alguma dor ou desconforto? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F1.4 Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F2.2 Quão facilmente você fica cansado(a)? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F2.4 O quanto você se sente incomodado(a) pelo cansaço? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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F3.2 Você tem alguma dificuldade para dormir (com o sono)? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
F3.4 O quanto algum problema com o sono lhe preocupa? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F4.1 O quanto você aproveita a vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F4.3 Quão otimista você se sente em relação ao futuro? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F4.4 O quanto você experimenta sentimentos positivos em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F5.3 O quanto você consegue se concentrar? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F6.1 O quanto você se valoriza? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F6.2 Quanta confiança você tem em si mesmo? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F7.2 Você se sente inibido(a) por sua aparência? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F7.3 Há alguma coisa em sua aparência que faz você não se sentir bem? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F8.2 Quão preocupado(a) você se sente? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F8.3 Quanto algum sentimento de tristeza ou depressão interfere no seu dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F8.4 O quanto algum sentimento de depressão lhe incomoda? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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F10.2 Em que medida você tem dificuldade em exercer suas atividades do dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F10.4 Quanto você se sente incomodado por alguma dificuldade em exercer as atividades do dia-a-
dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F11.2 Quanto você precisa de medicação para levar a sua vida do dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F11.3 Quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F11.4 Em que medida a sua qualidade de vida depende do uso de medicamentos ou de ajuda médica? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F13.1 Quão sozinho você se sente em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F15.2 Quão satisfeitas estão as suas necessidades sexuais? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F15.4 Você se sente incomodado(a) por alguma dificuldade na sua vida sexual? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F16.1 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F16.2 Você acha que vive em um ambiente seguro? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F16.3 O quanto você se preocupa com sua segurança? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F17.1 Quão confortável é o lugar onde você mora? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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F17.4 O quanto você gosta de onde você mora? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F18.2 Você tem dificuldades financeiras? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F18.4 O quanto você se preocupa com dinheiro? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F19.1 Quão facilmente você tem acesso a bons cuidados médicos? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F21.3 O quanto você aproveita o seu tempo livre? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F22.1 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F22.2 Quão preocupado(a) você está com o barulho na área que você vive? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F23.2 Em que medida você tem problemas com transporte? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F23.4 O quanto as dificuldades de transporte dificultam sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

 

➔ As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 
certas coisas nestas últimas duas semanas. Por exemplo, atividades diárias tais como lavar-se, vestir-se 

e comer. Se você foi capaz de fazer estas atividades completamente, coloque um círculo no número 

abaixo de "completamente". Se você não foi capaz de fazer nenhuma destas coisas, coloque um círculo 
no número abaixo de "nada". Se você desejar indicar que sua resposta se encontra entre "nada" e 

"completamente", você deve colocar um círculo em um dos números entre estes dois extremos. As 

questões se referem às duas últimas semanas. 

 

 

F2.1 Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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F7.1 Você é capaz de aceitar a sua aparência física? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F10.1 Em que medida você é capaz de desempenhar suas atividades diárias? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F11.1 Quão dependente você é de medicação? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F14.1 Você consegue dos outros o apoio que necessita? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F14.2 Em que medida você pode contar com amigos quando precisa deles? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F17.2 Em que medida as características de seu lar correspondem às suas necessidades? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F18.1 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F20.1 Quão disponível para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F20.2 Em que medida você tem oportunidades de adquirir informações que considera necessárias? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F21.1 Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
F21.2 Quanto você é capaz de relaxar e curtir você mesmo? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F23.1 Em que medida você tem meios de transporte adequados? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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➔ As questões seguintes perguntam sobre o quão satisfeito(a), feliz ou bem você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. Por exemplo, na sua vida familiar ou a respeito 
da energia (disposição) que você tem. Indique quão satisfeito(a) ou não satisfeito(a) você está em relação 

a cada aspecto de sua vida e coloque um círculo no número que melhor represente como você se sente 

sobre isto. As questões se referem às duas últimas semanas. 

 

G2 Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

G3 Em geral, quão satisfeito(a) você está com a sua vida? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

G4 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F2.3 Quão satisfeito(a) você está com a energia (disposição) que você tem? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F3.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F5.2 Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade de aprender novas informações? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F5.4 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de tomar decisões? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F6.3 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F6.4 Quão satisfeito(a) você está com suas capacidades? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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F7.4 Quão satisfeito(a) você está com a aparência de seu corpo? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F10.3 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F13.3 Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F15.3 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F14.3 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de sua família? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F14.4 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F13.4 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de dar apoio aos outros? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F16.4 Quão satisfeito(a) você está com a sua segurança física (assaltos, incêndios, etc.)? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F17.3 Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F18.3 Quão satisfeito(a) você está com sua situação financeira? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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F19.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F19.4 Quão satisfeito(a) você está com os serviços de assistência social? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F20.3 Quão satisfeito(a) você está com as suas oportunidades de adquirir novas habilidades? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F20.4 Quão satisfeito(a) você está com as suas oportunidades de obter novas informações? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F21.4 Quão satisfeito(a) você está com a maneira de usar o seu tempo livre? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F22.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu ambiente físico (poluição, clima, barulho, atrativos)? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F22.4 Quão satisfeito(a) você está com o clima do lugar em que vive? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F23.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F13.2 Você se sente feliz com sua relação com as pessoas de sua família? 

Muito infeliz Infeliz 
Nem infeliz 

nem feliz 
Feliz Muito Feliz 

1 2 3 4 5 
 

G1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim  

nem boa 
Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 
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F15.1 Como você avaliaria sua vida sexual? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim  

nem boa 
Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 
 

F3.1 Como você avaliaria o seu sono? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim  

nem boa 
Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 
 

F5.1 Como você avaliaria sua memória? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim  

nem boa 
Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 
 

F19.2 Como você avaliaria a qualidade dos serviços de assistência social disponíveis para você? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim  

nem boa 
Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 
 

 
➔ As questões seguintes referem-se a "com que frequência" você sentiu ou experimentou certas coisas, 

por exemplo, o apoio de sua família ou amigos ou você teve experiências negativas, tais como um 

sentimento de insegurança. Se, nas duas últimas semanas, você não teve estas experiências de nenhuma 
forma, circule o número abaixo da resposta "nunca". Se você sentiu estas coisas, determine com que 

frequência você os experimentou e faça um círculo no número apropriado. Então, por exemplo, se você 

sentiu dor o tempo todo nas últimas duas semanas, circule o número abaixo de "sempre". As questões 

referem-se às duas últimas semanas. 

 

F1.1 Com que frequência você sente dor (física)? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 
 

F4.2 Em geral, você se sente contente? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 
 

F8.1 Com que frequência você tem sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 
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➔ As questões seguintes se referem a qualquer "trabalho" que você faça. Trabalho aqui significa 

qualquer atividade principal que você faça. Pode incluir trabalho voluntário, estudo em tempo integral, 
cuidar da casa, cuidar das crianças, trabalho pago ou não. Portanto, trabalho, na forma que está sendo 

usada aqui, quer dizer as atividades que você acha que tomam a maior parte do seu tempo e energia. As 

questões referem-se às últimas duas semanas. 

 

 

F12.1 Você é capaz de trabalhar? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
 

F12.2 Você se sente capaz de fazer as suas tarefas? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
 

F12.4 Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade para o trabalho? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 
 

F12.3 Como você avaliaria a sua capacidade para o trabalho? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim 

nem boa 
Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 
 

 

➔ As questões seguintes perguntam sobre "quão bem você é capaz de se locomover" referindo-se às 
duas últimas semanas. Isto em relação à sua habilidade física de mover o seu corpo, permitindo que você 

faça as coisas que gostaria de fazer, bem como as coisas que necessite fazer. 

 

F9.1 Quão bem você é capaz de se locomover? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim 

nem boa 
Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 
 

F9.3 O quanto alguma dificuldade de locomoção lhe incomoda? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F9.4 Em que medida alguma dificuldade em mover-se afeta a sua vida no dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F9.2 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de se locomover? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem insatisfeito 

nem satisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 
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➔ As questões seguintes referem-se às suas crenças pessoais, e o quanto elas afetam a sua qualidade 

de vida. As questões dizem respeito à religião, à espiritualidade e outras crenças que você possa ter. 
Uma vez mais, elas referem-se às duas últimas semanas. 

 

F24.1 Suas crenças pessoais dão sentido à sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 

 
F24.2 Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F24.3 Em que medida suas crenças pessoais lhe dão força para enfrentar dificuldades? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 

F24.4 Em que medida suas crenças pessoais lhe ajudam a entender as dificuldades da vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,__________________________________________________________________,

RG________________________, declaro consentir em participar da pesquisa científica 

intitulada “Saúde Mental e Vida Acadêmica: Desafios no Ingresso e Permanência no Ensino 

Superior”, estudo em desenvolvimento pelo Graduando Rafael Jacob de Paiva do curso de 

psicologia, sob Orientação da Profº Ma. Giselda B. Jordão de Carvalho do Centro 

Universitário ICESP – Águas Claras, cujos objetivos são: Investigar a saúde mental e a 

qualidade de vida de estudantes universitários do Centro Universitário ICESP. 

A coleta dos dados permitirá formar juízo da relação qualidade de vida e saúde mental 

dos estudantes universitários possibilitando repensar iniciativas que possibilitem um apoio 

emocional, buscando amenizar os sintomas causados durante a vida acadêmica. 

Informamos que não haverá benefícios imediatos na participação deste estudo e que 

algumas questões podem deixá-lo ansioso, no entanto, acreditamos que ao responder as 

questões solicitadas estaremos proporcionando-lhe um momento de reflexão acerca de aspectos 

importantes da sua vida e também a questionamentos que o levem a buscar uma mudança em 

seu modo de viver, por isso asseguramos que todas as informações aqui prestadas são sigilosas  

e a divulgação dos resultados obtidos será anônima não resultando em hipótese alguma 

consequências para o seu registro acadêmico. 

Desta forma, sua participação consistirá em responder a um questionário anônimo, 

individual e de múltipla escolha sendo que as respostas serão computadas e analisadas 

estatisticamente sem a sua identificação, com posterior redação para a pesquisa que será 

apresentada ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa do Centro Universitário ICESP. 

Declaro estar ciente das informações acima esclarecidas e concordo com os termos 

esclarecidos. 

 

______________________, _____/____/_____ 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

 


