1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESTRADO EM ENFERMAGEM

CAMILLE FRANCINE MODENA

IDEAÇÃO SUICIDA EM UNIVERSITÁRIOS DURANTE PANDEMIA DE COVID19: EVIDÊNCIAS DE UM ESTUDO TRANSVERSAL

Cuiabá-MT
2021

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESTRADO EM ENFERMAGEM

CAMILLE FRANCINE MODENA

IDEAÇÃO SUICIDA EM UNIVERSITÁRIOS DURANTE PANDEMIA DE COVID19: EVIDÊNCIAS DE UM ESTUDO TRANSVERSAL

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) como requisito para
obtenção do título de Mestre em Enfermagem sob
orientação da Prof.ª Dr.ᵃ Samira Reschetti Marcon e
coorientação do Prof. Dr. Mariano Martínez
Espinosa.

Cuiabá-MT
2021

3

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades que me concedeu até hoje e por
não me deixar faltar a fé e a esperança para concluir as minhas caminhadas!
À Minha Família, seja de sangue ou de coração (Meus Cuiabanos), pelo apoio, dedicação e
compreensão durante esses dois anos de muitos altos e baixos, gratidão pela paciência que
tiveram comigo nesse processo. Especialmente aos meus pais, Camillo e Zanir, que me
ensinaram a enfrentar as dificuldades e, acima de tudo, acreditar em mim mesma, vocês são
minha força nos momentos de dúvida e de dificuldades, e à minha irmã, Bruna, por ser uma
amiga e companheira, incentivando-me em todos os instantes, por ser minha consultora de
Excel/Word e pela paciência em escutar minhas angústias!
Ao meu namorado, Thierry, meu incentivador e companheiro de anos, que com seu abraço
acolhedor e poucas palavras consegue me fazer acreditar que sou capaz de realizar todos os
meus planos e sonhos. Muito obrigada pela sua eterna paciência em lidar com as oscilações
das minhas emoções!
À minha orientadora, professora Samira, por ser tão querida e admirável com seus alunos,
ter você como orientadora é uma imensa honra pra mim, agradeço imensamente pela sua
dedicação, paciência e profissionalismo durante esse processo, sua mentoria foi fundamental
para que essa etapa fosse concluída em minha vida.
Ao meu coorientador, professor Mariano, que com muita seriedade e comprometimento teve
a imensa paciência em explicar como funciona a tal da estatística, o meu muito obrigado por
ter aceitado compartilhar seus conhecimentos e auxiliar na concretização deste projeto.
Ao idealizador desta pesquisa, Lauro, que nobremente compartilhou conosco o seu sonho,
não medindo esforços em apoiar em todos os momentos para que esta pesquisa fosse possível,
oportunizando meu crescimento e realização deste sonho, minha eterna gratidão por nos
presentear com esta parceria.
Aos Meus Amigos, presentes ou ausentes, de longos anos ou recentes, que me apoiaram e
compartilharam comigo as incertezas desta caminhada, essa vitória pertence a cada um de
vocês e ela não seria a mesma sem vocês. Gratidão aos meus amigos de Juína, de Cuiabá,
de Tangará e às minhas meninas da Enfermagem!
À Minha Turma de Mestrado (2019/1), companheiros nessa caminhada, que mesmo diante
das dificuldades impostas concretizamos este objetivo em nossas vidas. A todos vocês que
nesses dois anos marcaram presença em minha vida o meu muito obrigado!

4

Aos meus companheiros de trabalho do IFMT, que mesmo distantes manifestaram sua
confiança e generosidade nesta nova etapa da minha vida, agradeço pela compreensão e pelo
profissionalismo que conduziram os desafios no ambiente de trabalho durante o momento em
que estive ausente. Com carinho, especialmente, a Edinilza, Juliana e Regiane, que não me
deixaram desanimar diante das incertezas dessa caminhada!
Ao meu grupo de pesquisa, a família NESM, colegas nessa jornada do conhecimento,
agradeço pelo apoio, por terem me acolhido e auxiliado, sem medir esforços em todas as
minhas demandas. Às professoras do grupo, que são fundamentais dentro dessa grande
família, em especial à professora Larissa, com quem convivi com maior proximidade,
agradeço pela parceria nos trabalhos e pela disposição em me auxiliar neste processo!
Aos meus amigos e parceiros de caminhada, Moisés e Vanessa, não existem palavras que
expressem a minha gratidão por tudo o que representam nessa minha caminhada, vocês foram
essenciais, realmente seguraram as minhas mãos e me apoiaram. Obrigada por me ensinarem
a força do trabalho em equipe e tornarem esse momento muito mais leve!
A todos os professores do Programa de Pós-Graduação e à equipe da Faculdade de
Enfermagem, que foram imprescindíveis para meu desenvolvimento e formação profissional
e pessoal, por fornecerem as bases necessárias e todo o apoio para a realização deste trabalho,
muito obrigada pelo profissionalismo com que exercem seus trabalhos. Agradeço com carinho
especial à professora Jackeline por ter me auxiliado na construção do projeto para a seleção
do mestrado, pela motivação e generosidade durante esse processo!

Gratidão a todos que direta ou indiretamente fizeram parte deste momento em minha
jornada, esta vitória pertence a cada um de vocês!

5

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em
descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o
imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos.”

(Isaac Newton)

6

RESUMO
Objetivo: analisar fatores associados à ideação suicida em estudantes de graduação de uma
universidade pública federal durante a pandemia de covid-19. Método: estudo do tipo analítico
e delineamento transversal, realizado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Campus Cuiabá, com amostra de 1026 estudantes universitários, no período de setembro a
novembro 2020, desenvolvida online pela plataforma REDCap. Para coleta de dados,
utilizaram-se os seguintes instrumentos: questionário de autopreenchimento dividido em seções
com as características sociodemográficas, acadêmicas, comportamento sexual e da pandemia
de covid-19; o módulo C do Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), investigou
a presença de ideação suicida nos últimos 30 dias; o Perceived Stress Scale (PSS), verificou o
estresse percebido; o General Anxiety Disorder-7 (GAD-7), identificou os sintomas de
ansiedade generalizada; o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), examinou a presença de
sintomas depressivos; o Everyday Discrimination Scale, investigou a discriminação percebida;
o Social Support Scale (SSS), verificou a percepção de apoio social; e o Fear of COVID-19
Scale, avaliou o medo da covid. A análise dos dados foi realizada no pacote estatístico
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, sendo utilizadas análises
descritivas, com apresentação de frequência absoluta e prevalência, e inferenciais.
Considerando uma análise bivariada, realizaram-se teste Qui-quadrado de Pearson e razões de
prevalências brutas (RPb) com seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Para a
análise múltipla, utilizou-se um modelo de regressão de Poisson múltiplo. As variáveis
independentes que apresentaram valor de p<0,20 foram introduzidas e permaneceram no
modelo final aquelas com valores de p<0,05 com IC de 95%. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMT sob parecer nº 3.846.876, CAEE
24520719.3.2004.8124 e emenda nº 4.229.295. Resultados: foram apresentados em forma de
manuscrito. Após a regressão múltipla, as variáveis que permaneceram no modelo final foram
orientação homossexual (p=0,019); não ter crença religiosa (p=0,007); não ter o desempenho
acadêmico avaliado por estar no primeiro semestre do curso (p=0,022); estresse percebido
(p<0,001); sintomas de ansiedade generalizada (p=0,002); tentativa de suicídio desde o ingresso
na universidade (p<0,001); sofrer discriminação na universidade (p=0,029); e medo moderado
de covid (p=0,033). Conclusão: os fatores associados à ideação suicida identificados no estudo
foram relacionados à orientação sexual, religiosidade, aspectos acadêmicos, psicossociais
(estresse, sintomas de ansiedade, tentativa de suicídio e discriminação) e relacionados à
pandemia de covid. Isso demonstra a necessidade de implantação de políticas específicas para
a população universitária, principalmente na identificação deste agravo e dos fatores de risco
associados.
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ABSTRACT
Objective: to analyze factors associated with suicidal ideation in undergraduate students at a
federal public university during the covid-19 pandemic. Method: study of analytical type and
cross-sectional design, conducted at the Federal University of Mato Grosso (UFMT), Cuiabá
Campus, with a sample of 1026 undergraduate students, in the period from September to
November 2020, developed online by the REDCap platform. For data collection, the following
instruments were used: self-completion questionnaire divided into sections with
sociodemographic, academic, sexual behavior and covid-19 pandemic characteristics; the Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI) module C, investigated the presence of
suicidal ideation in the last 30 days; the Perceived Stress Scale (PSS), checked perceived stress;
the General Anxiety Disorder-7 (GAD-7), identified generalized anxiety symptoms; the Patient
Health Questionnaire-9 (PHQ-9), examined the presence of depressive symptoms; the
Everyday Discrimination Scale, investigated perceived discrimination; the Social Support Scale
(SSS), checked perceived social support; and the Fear of COVID-19 Scale, assessed fear of
covid. Data analysis was performed in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
version 20.0, using descriptive analysis, with presentation of absolute frequency and
prevalence, and inferential analysis. Considering a bivariate analysis, Pearson's chi-square test
and crude prevalence ratios (RPb) with their respective 95% confidence intervals (CI) were
performed. For the multiple analysis, a multiple Poisson regression model was used. The
independent variables that presented a p-value <0.20 were introduced and those with p-values
<0.05 with 95% CI remained in the final model. The study was approved by the Research Ethics
Committee of UFMT under opinion number 3.846.876, CAEE 24520719.3.2004.8124 and
amendment number 4.229.295. Results: were presented in manuscript form. After multiple
regression, the variables that remained in the final model were homosexual orientation
(p=0.019); having no religious beliefs (p=0.007); not having academic performance assessed
due to being in the first semester of the course (p=0.022); perceived stress (p<0.001);
generalized anxiety symptoms (p=0.002); attempted suicide since entering university
(p<0.001); experiencing discrimination at university (p=0.029); and moderate fear of covid
(p=0.033). Conclusion: the factors associated with suicidal ideation identified in the study were
related to sexual orientation, religiosity, academic aspects, psychosocial (stress, anxiety
symptoms, suicide attempt and discrimination) and related to the covid pandemic. This
demonstrates the need for the implementation of specific policies for the university population,
especially in the identification of this grievance and associated risk factors.
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RESUMEN

Objetivo: analizar los factores asociados a la idea de suicidio en los estudiantes de grado de
una universidad pública federal durante la pandemia de covid-19. Método: estudio de tipo
analítico y diseño transversal, realizado en la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT),
Campus de Cuiabá, con una muestra de 1026 estudiantes de pregrado, en el período de
septiembre a noviembre de 2020, desarrollado en línea por la plataforma REDCap. Para la
recogida de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario autocompletado
dividido en secciones con características sociodemográficas, académicas, de comportamiento
sexual y covid-19; el módulo C de la Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI),
investigó la presencia de ideación suicida en los últimos 30 días; la Perceived Stress Scale
(PSS), verificó el estrés percibido; el General Anxiety Disorder-7 (GAD-7), identificó los
síntomas de ansiedad generalizada; el Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), examinó la
presencia de síntomas depresivos; la Everyday Discrimination Scale, investigó la
discriminación percibida; la Social Support Scale (SSS), verificó la percepción de apoyo social;
y la Fear of COVID-19 Scale, evaluó el miedo al covid. El análisis de los datos se realizó en el
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 20.0, mediante un análisis
descriptivo, con presentación de frecuencia absoluta y prevalencia, y un análisis inferencial.
Considerando un análisis bivariado, se realizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson y las
razones de prevalencia brutas (RPb) con sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%.
Para el análisis múltiple, se utilizó un modelo de regresión de Poisson múltiple. Se introdujeron
las variables independientes que presentaban un valor p <0,20 y se mantuvieron en el modelo
final aquellas con valores p <0,05 con un IC del 95%. El estudio fue aprobado por el Comité
de Ética en Investigación de la UFMT bajo el dictamen número 3.846.876, CAEE
24520719.3.2004.8124 y la enmienda número 4.229.295. Resultados: se presentaron en forma
de manuscrito. Tras la regresión múltiple, las variables que se mantuvieron en el modelo final
fueron la orientación homosexual (p=0,019); no tener creencias religiosas (p=0,007); no tener
rendimiento académico evaluado por estar en el primer semestre del curso (p=0,022); estrés
percibido (p<0,001); síntomas de ansiedad generalizada (p=0,002); intento de suicidio desde
que entró en la universidad (p<0,001); sufrir discriminación en la universidad (p=0,029); y
miedo moderado a la covida (p=0,033). Conclusión: los factores asociados a la ideación suicida
identificados en el estudio estaban relacionados con la orientación sexual, la religiosidad, los
aspectos académicos, los psicosociales (estrés, síntomas de ansiedad, intento de suicidio y
discriminación) y los relacionados con la pandemia del covid. Esto demuestra la necesidad de
implementar políticas específicas para la población universitaria, especialmente en la
identificación de este agravio y los factores de riesgo asociados.
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1. INTRODUÇÃO

No cenário mundial, o suicídio tem se configurado como um grave problema de saúde
pública, sendo responsável por quase a metade de todas as mortes violentas anuais ao redor do
mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas se
suicidam no mundo todos os anos, o que equivale à morte de uma pessoa a cada 40 segundos,
com uma taxa de 11,5 suicídios por 100 mil habitantes (WHO, 2019a). No Brasil, ocorrem
cerca de 10 mil mortes anualmente, sendo que, em 2019, a taxa bruta de suicídio foi de 6,4/100
mil habitantes (DATASUS, 2020).
O suicídio é o desfecho de um fenômeno complexo e multifatorial denominado
comportamento suicida, entendido como um continuum de condutas que compreende desde a
ideação suicida (diferentes níveis de pensamentos, acompanhados de planejamento ou não) às
tentativas de suicídio (ações autolesivas em que há a intenção de pôr fim à vida) e o suicídio
propriamente dito (WERLANG; BOTEGA, 2004; FIGUEIREDO, 2016). Esse fato pode
ocorrer em diferentes fases ao longo da vida e, mundialmente, 52,1% dos suicídios têm sido
registrados em indivíduos abaixo dos 45 anos (WHO, 2019), o que demonstra a ocorrência em
populações mais jovens. Além disso, destaca-se como a segunda principal causa de morte entre
jovens de 15 a 29 anos (WHO, 2019a), faixa etária que representa geralmente os indivíduos que
estão cursando o ensino superior.
O ingresso na universidade é bastante desafiador para a maioria dos estudantes, sendo
marcado por diversas transformações que exigem desenvolvimento psicoemocional e social dos
indivíduos (ANJOS e SILVA, 2017). Nesse novo contexto, os universitários se deparam com
diversas mudanças em sua rotina, relacionadas à academia (novos ritmos, estratégias de
aprendizagem e avaliação), aos aspectos sociais (relacionamentos), pessoais (estabelecimento
de identidade) e vocacionais (metas de carreira) (MORENO e SOARES, 2014). No entanto,
esse processo de adaptação às novas condições de vida podem desencadear eventos adversos,
predispondo-os ao sofrimento mental e tornando-os suscetíveis à ocorrência de pensamentos
suicidas (ESKIN et al., 2016; COSTA et al., 2019).
Considerando que a ideação suicida é um importante precursor para o suicídio,
aqueles que a manifestam têm um risco significativo de realizar quaisquer tentativas (LAW;
JIN; ANESTIS, 2018), sendo assim a sua detecção precoce é fundamental para efetivo
acompanhamento e prevenção desse trágico desfecho. Uma meta-análise com 634.662
universitários em 12 países constatou que um em cada quatro estudantes vivenciou ideação
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suicida durante sua vida. Destes, 65% relataram que tiveram esses pensamentos nos 12 meses
anteriores à pesquisa (MORTIER et al. 2018).
Estudos com universitários não são incomuns, visto que esta é uma população
considerada de fácil acesso, diante da possibilidade de concentrarem-se em um ambiente mais
restrito, como as salas de aula das universidades. Nesse sentido, internacionalmente, os autores
têm investigado a ideação suicida em estudantes de graduação, bem como sua associação com
diversos fatores sociodemográficos (KHAN et al., 2016; HONG et al., 2018; WANG et al.,
2019; RAHMAN et al., 2020), acadêmicos (PINZÓN-AMADO et al., 2013; PELTZER; YI;
PENGPID, 2017), psicossociais (GUTIERREZ, 2017; PEREIRA; CARDOSO, 2017; ASSARI;
LANKARAN, 2018; SÁNCHEZ-VILLENA, 2018; MOHAN et al., 2019; TALIAFERRO;
MUEHLENKAMP; JEEVANBA, 2019; ASFAW et al., 2020) e mais recentemente com fatores
relacionados à pandemia de covid-19 (TASNIM et al., 2020).
No Brasil, os estudos epidemiológicos nessa população têm sido direcionados à
identificação da ideação suicida e sua associação com variáveis sociodemográficas e
relacionadas ao sofrimento mental, como sintomas de ansiedade e depressão (SANTOS et al.,
2017; TORRES et al., 2018), e ainda variáveis acadêmicas (AZEVEDO; SILVA; LIMA, 2019;
VELOSO et al., 2019). Entretanto, até o momento, não foram encontrados estudos que
investigaram outros fatores que possam influenciar o fenômeno, como a discriminação no
ambiente acadêmico, a violência sexual, como também que tratem da temática no contexto da
pandemia.
No ano de 2020, a população universitária, assim como a população geral, vivenciou
um momento único permeado pelas incertezas e adversidades da pandemia de covid-19. Tal
fato, embora recente, já se coloca como um importante fator que pode afetar o bem-estar dos
indivíduos, levando ao sofrimento mental e, consequentemente, à presença de ideação suicida
(REGER; STANLEY; JOINER, 2020).
Nesse contexto, diante das estatísticas apresentadas e entendendo a complexidade dos
fatores (psicológico, biológico, social ou ambiental) relacionados à ideação suicida, esta
investigação realizada em um momento adverso, como o vivenciado mundialmente, é
fundamental para um diagnóstico situacional, que possibilite subsidiar medidas e estratégias
políticas de prevenção e proteção específicas à população de universitários a serem implantadas
no meio acadêmico.
Diante do exposto, este estudo responde à seguinte questão: quais os fatores associados
à ideação suicida em estudantes de graduação de uma universidade pública federal durante a
pandemia de covid-19? Visando responder a essa indagação e com base na literatura analisada,
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parte-se da hipótese de que a ideação suicida tem associação com variáveis sociodemográficas,
acadêmicas, psicossociais e relacionadas à pandemia de covid-19.
A presente pesquisa faz parte de um estudo intitulado “Saúde mental do estudante de
graduação no Brasil – um estudo multicêntrico” desenvolvido nas cinco regiões brasileiras
cujos objetivos são desenvolver um diagnóstico epidemiológico da saúde mental e dos seus
determinantes sociais em estudantes de graduação de universidades públicas do Brasil e avaliar
a associação dessas condições com a migração acadêmica.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Aspectos conceituais do comportamento suicida

O comportamento suicida é um fenômeno complexo caracterizado como uma
preocupação, desejo ou ato em que o indivíduo visa gerar danos a si mesmo (ABREU et al.,
2019). Tal comportamento pode ser entendido como um continuum de condutas autolesivas que
compreende desde a ideação suicida, com pensamentos de maior ou menor intensidade sobre a
morte e o morrer, até planejamentos ou tentativas de pôr fim à vida e o suicídio propriamente
dito (WERLANG; BOTEGA, 2004; FIGUEIREDO, 2016). De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o comportamento suicida refere-se a condutas que incluem
pensamento suicida (ou ideação), planejamento e tentativa, e o próprio suicídio (WHO, 2014).
Na dimensão do comportamento suicida, o suicídio é apenas a ponta de um iceberg. A
palavra é conhecida desde o século XVII e tem origem etimológica associada à expressão em
latim “sui caedere” (sui: si mesmo e caedes: ação de matar) cuja definição está relacionada ao
“ato de terminar com a própria vida” (BOTEGA, 2015).
Pioneiro ao abordar o fenômeno do suicídio em uma perspectiva sociológica, Émile
Durkheim (1982) o define como toda morte decorrente direta ou indiretamente de um ato
positivo ou negativo realizado pela própria pessoa com conhecimento do resultado. A OMS
define o suicídio como qualquer ato praticado por um indivíduo no intuito de causar dano a si
mesmo (WHO, 2014).
A tentativa de suicídio pode ser compreendida como “uma escolha de não mais viver,
abandono dos projetos e sonhos, deixando de amar seu ser”, e mesmo que seja interpretada
como um ato extremo, ela também pode ser uma forma de tornar visível o seu sofrimento
(AZEVEDO; DUTRA, 2012; SILVA; AZEVEDO, 2018). Trata-se de uma conduta autolesiva
praticada por um indivíduo com algum nível de intencionalidade de provocar sua própria morte,
mas que por razões diversas não é alcançada (GONÇALVES, 2014). É um importante fator de
risco para o suicídio e necessita ser abordada com seriedade, uma vez que aqueles indivíduos
com histórico de tentativas prévias possuem de cinco a seis vezes mais chances de atentar contra
a própria vida novamente (BOTEGA, 2015). Além disso, este é o momento mais propício a
intervenções, na medida em que proporciona a possibilidade de investigação sobre o evento,
aprimorando o cuidado e prevenindo a sua recorrência (FÉLIX et al., 2016).
A ideação suicida refere-se à presença de diferentes níveis de pensamentos que
englobam desejos, atitudes ou planos que o indivíduo elabora visando causar sua própria morte
(BORGES; WERLANG, 2006) e, frequentemente, é considerada um dos primeiros indícios
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no comportamento suicida (DUMITH et al., 2020). Dessa forma, o conceito envolve nuances
peculiares, que podem abarcar uma amplitude de pensamentos, variando desde a presença de
ideias passageiras sobre a morte até preocupações intensas do por que “viver” (BOTEGA,
2015).
Ela pode variar em intensidade, duração e característica, em seu estágio mais sutil
existem os pensamentos passivos sobre a própria morte, que se referem a um desejo geral de
morrer, sem planos de automutilação letal (HARMER et al., 2020), manifestados por ideias
como “eu estaria melhor morto”, o desejo de não acordar de manhã ou, ainda, a crença de que
os outros estariam melhor se estivesse morto (TURECKI; BRENT, 2016; DUMITH et al.,
2020). Alguns indivíduos podem apresentar ideação suicida passiva durante anos sem fazer
qualquer tentativa de findar com a própria vida (NUGENT et al., 2019).
Contudo, existem os pensamentos de maior intensidade e gravidade, denominados de
ideação ativa, em que há uma vontade consciente de executar ações autolesivas com diferentes
níveis de desejo de que sua morte aconteça (MCCULLUMSMITH, 2015). Nesses casos, os
indíviduos, em geral, consideram um método de suicídio específico, com desenvolvimento de
planos e com intencionalidade percebida de agir sobre tais ideias (NUGENT et al., 2019).
A existência de ideação suicida, seja ela passiva ou ativa, é considerada um sinal de
alerta importante para a culminância do suicídio e tem sido apontada como um dos preditores
mais significativos para a avaliação da morte autoprovocada. Entretanto, vale ressaltar que a
presença de um pensamento ou ideia suicida não significa necessariamente que ocorrerá o
suicídio propriamente dito (GONÇALVES, 2014; DUMITH et al., 2020).
Os diversos motivos que podem levar alguém a cometer um ato contra si mesmo são
construídos ao longo da história de vida de cada um (DUTRA, 2011; SILVA; AZEVEDO,
2018). Em geral, o indivíduo que está motivado a se suicidar deseja encerrar uma dor
psicológica insuportável, causada por problemas, dificuldades, crises e dilemas, para os quais
ele não consegue vislumbrar uma solução, e que gera sofrimento mental (SHNEIDMAN, 1996).
A morte é um tabu em nossa sociedade, assim como os aspectos do comportamento
suicida, por envolver temas complexos que denotam fragilidade e resultam em rótulos, estigmas
e diversas formas de preconceitos que derivam de um significativo impacto econômico e social
para comunidade (SILVA et al., 2019; FERREIRA et al., 2018).
No Brasil, o suicídio e as tentativas são agravos de notificação compulsória e, por
envolver aspectos culturais, mitos, tabus e preconceitos (FÉLIX et al., 2016), torna-se difícil
coletar informações precisas referentes ao número de casos, seja devido à subnotificação,
dificuldades na alimentação dos dados ou ainda pelo estigma existente (AZEVEDO; SILVA;
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LIMA, 2019). Quando se trata da ideação suicida, por ser um fenômeno subjetivo, e não
necessariamente notificado e exposto por meio de estatísticas, sua identificação é desafiadora,
sendo de extrema relevância conhecer o comportamento desse fenômeno na população geral e,
principalmente, na universitária.
O ambiente universitário é marcado por situações que podem tornar os indivíduos mais
predispostos ao desenvolvimento do sofrimento mental e, por vezes, da ideação suicida. Diante
disso, conhecer aspectos desse contexto se faz necessário para que possam ser planejadas
estratégias preventivas no grupo em específico.

2.2. Potencialidades e desafios do ambiente universitário e a presença da ideação suicida

A universidade é um espaço de fundamental importância para etapas do
desenvolvimento da vida dos indivíduos, promovendo ou proporcionando a ampliação de um
rol de habilidades e competências profissionais e pessoais (BARDAGI, 2007), bem como
propiciando melhora no funcionamento cognitivo, constituindo-se, dessa forma, um espaço
gerador de impactos positivos para os estudantes. Assim, perante as mudanças características
dessa etapa, novas demandas são geradas e o sujeito tem que se adaptar a essa nova realidade
(ARIÑO; BARDAGI, 2018).
O ingresso no ensino superior é marcado por transições e transformações na vida, no
mundo do trabalho e na autonomia dos indivíduos, ocorre em uma fase crucial, uma vez que as
suas preocupações e problemas se traduzem pelas dificuldades na resolução das tarefas
normativas desse desenvolvimento (GONÇALVES, 2014).
Esta é uma fase de mudanças nas experiências sociais e atividades diárias, passos para
a autonomia e liberdade, mas também implica em responsabilidade com as diferentes demandas
acadêmicas (GÓMEZ-ROMERO et al., 2018; VELOSO et al., 2019). Afinal, esse processo
possui uma exigência pela definição profissional e a necessidade de adaptação ao ensino
superior, considerando novos métodos de ensino-aprendizagem e exigindo dos jovens
responsabilidade e maturidade, sobretudo para se preparar para o mercado de trabalho
(CATÃO; DUTRA; CAVALCANTI, 2013; SILVA; AZEVEDO, 2018). Outro aspecto
relevante envolve a percepção que os estudantes têm das suas experiências no ambiente
universitário, estas podem ser um fator de risco em casos de serem percebidas de maneira mais
negativa, mas também podem ser um fator protetivo quando percebidas positivamente
(ARIÑO; BARDAGI, 2018).
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Nesse contexto, o estudante pode se deparar com situações difíceis que envolvem desde
condições financeiras até a adaptação às rotinas, como a saída da casa dos pais ou familiares,
viver longe do ambiente familiar ou residir sozinho, dificuldades financeiras, novo ambiente
interpessoal, necessidade de construir novos vínculos de amizade, permeado por pressão e
preocupações sobre o futuro, com requisitos e exigências acadêmicas, rodeado muitas vezes
pelas incertezas em relação ao curso universitário (CECHET, 2013; SILVA; AZEVEDO, 2018;
ABREU et al., 2019; COSTA et al., 2019).
Essas demandas, características do contexto universitário, envolvem a necessidade de
adaptação relacionada à moradia, ao suporte social, às exigências nas disciplinas, entre outras
(PADOVANI et al., 2014; SAHÃO, 2019), e atreladas aos altos níveis de estresse,
competitividade, excesso de carga de trabalho, privação do sono, pressão e características
curriculares podem atuar como barreiras para o desenvolvimento saudável do indivíduo
(PACHECO et al., 2017).
Esses processos que ocorrem ao longo do percurso acadêmico podem ser percebidos
como estressogênicos e impactar diretamente na saúde dos estudantes, além de contribuir para
os índices de adoecimento nessa população (ARIÑO; BARDAGI, 2018), influenciando no
aproveitamento das oportunidades, tanto com relação à formação profissional quanto ao
desenvolvimento psicossocial (SAHÃO, 2019). Os desafios institucionais, familiares e
interpessoais têm sido apontados como as principais causas para o desenvolvimento de
sofrimento mental entre os universitários (OLIVEIRA et al., 2014; PIRES et al., 2019).
Os transtornos mentais podem ter início em qualquer momento da vida do indivíduo, no
entanto os estudantes podem ter tais sintomas precipitados e exacerbados, dentre outros, pela
variedade de estressores associados à vida universitária (TANG; BYRNE; PING, 2018;
GONÇALVES, 2014). Essa realidade pode afetar o desempenho acadêmico e conduzir a
resultados negativos, em que o seu estado de desequilíbrio e sentimentos de incapacidade de
resolver os conflitos tornam-se claros (STOLIKER; LAFRENIERE, 2015; VELOSO et al.,
2019), podendo acarretar problemas psicológicos e desencadear reações extremas, tornando-os
predispostos ao desenvolvimento de comportamento suicida (ESKIN et al., 2016; O'NEILL et
al., 2018) e, por conseguinte, da ideação suicida.
As taxas de suicídio entre adultos jovens, especialmente nas universidades, têm
aumentado de forma alarmante (LEW et al., 2019), sendo este considerado uma das causas mais
comuns de morte não natural entre universitários e a segunda principal causa de morte na
população de adultos jovens (COSTA et al., 2019; SANTOS et al., 2017).
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Desse modo, alguns estudos têm caracterizado a população de estudantes universitários
como uma população comum em apresentar ideação suicida (PEREIRA e CARDOSO, 2015;
SANTOS et al., 2017; MOHAN et al., 2019; AKRAM et al., 2020). A pesquisa de Becker,
Holdaway, Luebbe (2018) realizada com 1.704 universitários norte- americanos apontou que
32,2% dos estudantes apresentaram pensamento suicida no último ano. No Brasil, uma pesquisa
realizada nas universidades públicas do país constatou que 83,5% dos entrevistados
responderam que vivenciaram alguma dificuldade psicoemocional que interferiu na sua vida
acadêmica, daquelas de maior gravidade, destacaram-se a ideia de morte (10,8%) e o
pensamento suicida (8,5%) (FONAPRACE, 2019).
Epidemiologicamente, a ideação suicida em estudantes universitários tem demonstrado
prevalências variadas, como 9,2% em estudantes na China (MOHAN et al., 2019); 10,7% em
Portugal (PEREIRA; CARDOSO, 2015); 19,9% na Etiópia (DACHEW et al., 2016); 22% no
Brasil (VELOSO et al., 2019); 24% nos Estados Unidos (LIU et al., 2018); 31% na Irlanda do
Norte (O'NEILL et al., 2018); 42,2% no Reino Unido (AKRAM et al., 2020); e 47,5% na África
(KORB; PLATTNER, 2014).
Tais estatísticas mostram a variabilidade do fenômeno dentro dessa população
mundialmente (LEW et al., 2019) em um contexto pré-pandemia. Entretanto, diante da
dimensão da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no mundo, é fundamental conhecer
como a vivência desse momento pode contribuir para o sofrimento mental e, consequentemente,
para a manifestação de ideação suicida nessa população.

2.3. O contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19)

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, relataram-se os primeiros casos
humanos de covid-19 (sigla em inglês para coronavirus disease 2019). A doença coronavírus é
causada pela SARS-CoV-2 (sigla em inglês para severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2) (WHO, 2020a), agente etiológico com rápida velocidade de propagação e,
consequentemente, uma elevada infectividade, o que gera aumento do número de casos de
forma exponencial (MALTA et al., 2020). Os coronavírus (CoVs) são uma grande família de
vírus, em que vários destes causam doenças respiratórias em humanos, desde o resfriado
comum até doenças mais raras e graves, tais como a Síndrome Respiratória Aguda (SARS, sigla
para Severe Acute Respiratory Syndrome) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS,
sigla em inglês para Middle East Respiratory Syndrome) (WHO, 2020a).
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Com a rápida expansão pelo mundo, a OMS declarou oficialmente o surto de covid-19
como pandemia no dia 11 de março de 2020, uma grave ameaça à saúde pública, com todas as
nações enfrentando desafios únicos, em todo o mundo 122.992.844 pessoas foram infectadas
e 2.711.071 morreram até 22 de março de 2021 (WHO, 2021). No Brasil, o primeiro caso
confirmado foi em 26 de fevereiro de 2020 e já foram registrados 11.998.233 casos e 294.042
óbitos até 22 de março de 2021 (BRASIL, 2021).
O contexto de vulnerabilidade que a pandemia gera traz diversas preocupações
relacionadas à saúde, com implicações psicossociais e econômicas que podem durar mais que
a própria infecção (BANERJEE; KOSAGISHARAF; RAO, 2021). Com a inexistência de
medidas preventivas ou terapêuticas específicas para a covid-19, a OMS recomendou aos
governos adotar estratégias para controlar a disseminação do vírus, as quais incluem medidas
individuais (lavar as mãos, uso de máscaras e isolamento social), ambientais (limpar ambientes
e superfícies) e comunitárias (restrição ou proibição do funcionamento de escolas e
universidades, comércios, transporte público, entre otras, com o intuito de evitar aglomeração)
(WHO, 2020).
A pandemia de covid-19 impôs uma nova realidade ao mundo, assim como para as
Instituições de Ensino Superior (IES) que tiveram as atividades presenciais interrompidas em
aproximadamente 91%, representando mais de um bilhão de estudantes em 129 países ao redor
do mundo (UNESCO, 2020). Tal interrupção objetivou atender às medidas preventivas
de distanciamento social e minimizar o risco de contágio.
Nesse sentido, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 343, de 17 de março de
2020, que “Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - covid-19”, prevendo inicialmente
um período de 30 dias (BRASIL, 2020a). Entretanto, com o prolongamento da pandemia e
necessidade de manutenção das medidas de controle, novas portarias surgiram: MEC nº 345,
de 19 de março de 2020; MEC nº 473, de 12 de maio de 2020; e MEC nº 544, de 16 de junho
de 2020 (BRASIL, 2020b). Em 07 de dezembro de 2020, a Portaria MEC nº 1.038 revogou as
anteriores e estendeu a substituição das aulas presenciais por meios digitais até 28 de fevereiro
de 2021 (BRASIL, 2020c). Esses documentos autorizam, em caráter excepcional, a substituição
das disciplinas presenciais por atividades que utilizam recursos digitais em cursos regularmente
autorizados (BRASIL, 2020a) e a flexibilização dos dias letivos mantendo a carga horária
mínima do curso (BRASIL, 2020).
Respeitando tais regulamentações, as IES buscaram estratégias para viabilizar a
continuidade do ensino durante a pandemia, como o cumprimento da carga horária das
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atividades acadêmicas, adequação dos planos didáticos e também a condução do processo de
ensino-aprendizagem (RIES; ROCHA e SILVA, 2020). Contudo, na tentativa de adaptação e
incorporação dos meios digitais, surgem diversas demandas, como “falta de suporte psicológico
aos professores; baixa qualidade no ensino; sobrecarga de trabalho dos professores;
descontentamento dos estudantes; e o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às
tecnologias necessárias” (GUSSO et al., 2020).
Os desafios são expressos no estudo de Ries; Rocha e Silva (2020) que avaliaram o
ensino remoto da disciplina de Epidemiologia para cursos da área da saúde em uma instituição
pública, no qual os estudantes pontuaram as dificuldades do ensino remoto, destacando-se a
ausência de contato presencial com colegas e professor, dificuldades no acesso à internet,
sobrecarga de atividades, falta de conteúdos mais interativos e, ainda, aspectos pessoais que
prejudicaram o acompanhamento das disciplinas.
O impacto da pandemia na saúde dos indivíduos é extremamente preocupante, as
medidas que são necessárias para conter a disseminação do virus, como bloqueios e o
distanciamento social, geram para a comunidade acadêmica incertezas e atrasos no início de
faculdades e universidades, situações que implicam no bem-estar psicoemocional dessa
população (SUNDARASEN et al., 2020).
O isolamento social está entre as medidas que têm sido reforçadas pelas autoridades
como efetivas na luta para diminuir ou controlar a transmissão do coronavírus, entretanto
implica em significativas mudanças de rotina e nas relações sociais, o que pode impactar na
saúde mental dos indivíduos (MALTA et al., 2020). E ao se pensar em prevenção do suicídio,
é bastante preocupante realizar o isolamento social, considerando que ele contribui para a
fisiopatologia dos transtornos mentais e, consequentemente, da ideação suicida (SHER, 2020).
Além disso, todas as adversidades causadas pela pandemia, por exemplo, a rápida
transmissão do vírus, o medo da infecção, estigma de ser diagnosticado, elevado número de
mortes, conhecimento limitado sobre a doença, falta de tratamentos eficazes e, ainda, as
restrições para evitar a contaminação podem levar ao sofrimento mental do indivíduo e conduzir
ao risco de ideação suicida (LEAUNE et al., 2020; REGER; STANLEY; JOINER, 2020). Tal
situação produz dupla vulnerabilidade, na qual os fatores de risco para o suicídio convergem
com a pandemia (BANERJEE; KOSAGISHARAF; RAO, 2021).
Diversos casos de suicídio relacionados à covid-19 nos Estados Unidos, Reino Unido,
Itália, Alemanha, Bangladesh, Índia foram relatados na mídia em massa e na literatura
psiquiátrica (SHER, 2020). Com relação à presença de ideação suicida em estudantes
universitários durante o período pandêmico, estudos demonstram prevalências que variam de
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7,3% na China (ZHOU et al., 2020), 11,4% na França (WATHELET et al., 2020) e 12,8% em
Bangladesh (TASNIM et al., 2020).
Considerando o momento adverso que o mundo vive, aliado à multicausalidade da
ideação suicida, faz-se necessário conhecer os fatores associados à presença de ideação suicida
nesse grupo populacional com o intuito de auxiliar nas medidas de prevenção desse agravo em
estudantes universitários.

2.4. Fatores associados à ideação suicida em estudantes universitários

Existe uma diversidade de fatores associados à ideação suicida, sua etiologia ainda não
é totalmente compreendida, sabe-se, no entanto, que o fenômeno resulta em resposta a
interações complexas entre fatores psicológicos, biológicos, ambientais e culturais
(O’CONNOR; NOCK, 2014; HARMER et al., 2020). Nessa perspectiva, a literatura
internacional e nacional têm evidenciado diversos fatores que potencialmente podem ser
associados à ideação suicida tanto na população geral quanto na universitária.

2.4.1. Variáveis sociodemográficas

Em relação às variáveis sociodemográficas, uma gama de fatores tem sido apontada
como importante, por exemplo, o sexo biológico, o qual foi constatado em maior proporção de
pensamento suicida no sexo feminino (60,3%) quando comparado ao masculino em 1.200.300
estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (FONAPRACE, 2019).
Da mesma forma, Wang et al. (2019), visando examinar a associação entre experiências
adversas na infância e o comportamento suicida em 990 universitários chineses, verificaram
que o risco elevado de ideação suicida foi significativamente associado ao sexo feminino.
Corroborando com tais resultados, Rahman et al. (2020) investigaram a prevalência e os fatores
associados à ideação suicida em 407 universitários em Bangladesh, constatando que as
mulheres eram mais propensas a manifestar pensamento suicida do que os homens, com
associação entre o sexo feminino e a presença da ideação suicida.
Outro aspecto relevante é a raça ou cor da pele dos indivíduos. Estudo de Sa et al. (2020)
com 319.342 estudantes universitários dos Estados Unidos identificou que, quando comparados
aos brancos, os membros de grupos raciais minoritários (negros, hispânicos e asiáticos) tiveram
maior probabilidade de manifestar comportamento suicida.
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O relacionamento conjugal é um fator a ser considerado quando se trata do tema.
Estudos desenvolvidos com população de adultos demonstraram que aqueles que declararam
não ter companheiro (solteiros, divorciados ou viúvos) têm maior probabilidade de cometer
suicídio quando comparados aos que têm companheiro (Kim et al., 2017; Lee et al., 2020).
A orientação sexual também tem sido apontada como um marcador importante com
relação aos aspectos do comportamento suicida. Entre os estudantes heterossexuais, o
pensamento suicida foi de 5,9%, homossexuais 14,9% e bissexuais 22,7% (FONAPRACE,
2019). Estudo desenvolvido com 637 universitários brasileiros para analisar os fatores
associados à ideação suicida evidenciou uma associação em estudantes que se declararam
homossexuais e bissexuais (SANTOS et al., 2017).
A presença de crença religiosa tem sido destacada na literatura como relevante. Pesquisa
de Santos et al. (2017) apontou que para os estudantes que não tinham prática religiosa a razão
de prevalência de ideação suicida foi maior quando comparados aos que referiram ter. Com
resultados congruentes, Khan et al. (2016) desenvolveram um estudo multicêntrico com 300
universitários da Malásia e 300 da Índia, identificando em ambos os grupos que o nível de
ideação foi maior em estudantes que não pertenciam a um grupo religioso.
E com relação à condição econômica, Wang et al. (2019) evidenciaram que o baixo nível
socioeconômico aumentou o risco de ideação suicida em universitários. Corroborando com tais
achados, Rahman et al. (2020) e Khan et al. (2016) demonstraram que estudantes universitários
de origens socioeconômicas mais baixas eram mais propensos a relatar ideação suicida.

2.4.2. Variáveis acadêmicas

Além de fatores individuais e contextuais envolvidos nesse fenômeno, alguns aspectos
específicos da vida universitária podem se constituir como fatores de risco para a saúde dessa
população (ARIÑO; BARDAGI, 2018). Nesse sentido, a investigação do ano cursado e sua
associação com a ideação suicida em universitários de Bangladesh evidenciaram que os
estudantes do primeiro ano (3,9%) apresentaram menores prevalências de ideação quando
comparados aos do quinto ano (22,0%), e os autores enfatizam a influência do estresse
acadêmico e a pressão serem distintas a depender dos anos de estudo (RAHMAN et al., 2020).
Outro fator que tem sido apontado é o desempenho acadêmico. Pinzón-Amado et al.
(2013) avaliaram a prevalência e os fatores associados à ideação suicida e às tentativas de
suicídio em 963 estudantes colombianos de Medicina, evidenciando que a percepção de
desempenho regular ou ruim esteve associada à ideação suicida. Com objetivos semelhantes, a
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pesquisa de Peltzer; Yi; Pengpid (2017) realizada em seis estados da Associação das Nações do
Sudeste Asiático com 4675 universitários apontou associação entre ideação suicida e o baixo
desempenho escolar. Veloso et al. (2019), em investigação com 142 estudantes na área da saúde
no Brasil, demonstraram correlação negativa entre a ideação suicida e o desempenho
acadêmico, ou seja, quanto maior a presença da ideação, menor é o desempenho.
Estar matriculado no curso desejado também tem sido constatado como um fator
importante. Veloso et al. (2019) identificaram que cerca de 80,6% dos estudantes que
apresentaram ideação suicida não estavam no curso desejado, o que aumentou em 4,72 vezes
as chances de ideação quando comparados aos que estavam no curso que almejavam. Ariño e
Bardagi (2018) demonstraram que a percepção negativa sobre a escolha do curso, ou seja, a
satisfação com o curso, está entre os fatores que podem acarretar danos à saúde mental.

2.4.3. Variáveis Psicossociais
2.4.3.1. Estresse

O estresse é compreendido como uma manifestação perante as condições ambientais
que excedem a capacidade de adaptação do organismo, são estímulos que atuam como
produtores de mal-estar físico, social ou psicológico e que colocam o indivíduo em situação de
risco para o desenvolvimento de doenças (DÍAS et al., 2015; FARO, 2015). É um dos principais
mecanismos para a incorporação das adversidades sociais e transformação destas em desfechos
negativos, ou seja, quando submetidos a eventos externos que sobrecarregam as capacidades de
enfrentamento podem gerar estresse (KUBZANSKY; SEEMAN; GLYMOUR, 2014).
Em todas as fases da vida, os indivíduos estão suscetíveis a sofrer estresse e seus fatores
desencadeadores, entretanto, sabe-se que o ingresso na universidade é considerado um período
estressante (GONZÁLEZ et al., 2013; DÍAS et al., 2015). Afinal, estudantes universitários
enfrentam uma gama de situações relacionadas à vida acadêmica, por exemplo, trabalhos de
casa, projetos e estágios, o que dificulta na dispensação de tempo para desenvolver atividades
que propiciem o relaxamento (LEW et al., 2019).
A tese de Gutierrez (2017) desenvolvida com 74 estudantes no Peru, com a intenção de
determinar os fatores psicossociais associados à ideação suicida, verificou que o estresse
acadêmico (52%) foi o fator mais associado à ideação suicida. Outro estudo realizado por
Sánchez-Villena (2018), com amostra composta por 152 estudantes peruanos do curso de
Psicologia, investigou a relação entre estresse e ideação suicida em universitários, apontando a
existência de correlação direta e significativa entre estresse acadêmico e ideação suicida.
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2.4.3.2. Ansiedade

Um grande problema de saúde mental é a alta prevalência de transtornos de ansiedade.
No mundo, a proporção estimada da população com algum transtorno de ansiedade foi de
aproximadamente 3,6%, o que equivale a aproximadamente 264 milhões de pessoas vivendo
com sintomas compatíveis do transtorno. O Brasil é o país com a maior prevalência de
transtornos de ansiedade do mundo, atingindo a marca de 9,3%, quase três vezes a média global
(WHO, 2017).
Os sintomas de ansiedade são considerados patológicos quando são exagerados,
desproporcionais ao estímulo e, principalmente, quando interferem na qualidade de vida ou no
desempenho de atividades diárias (ABREU et al., 2019). Os transtornos de ansiedade incluem
características de medo e ansiedade excessivos com perturbações de comportamento. Existem
diversos tipos, conforme as situações, conteúdo ou crença que se teme, dentre eles o Transtorno
de Ansiedade Generalizada (TAG), que se caracteriza pela presença de ansiedade e
preocupação excessiva. O indivíduo tem dificuldades de controle, relacionado a uma variedade
de situações, sendo que a duração e frequência da ansiedade são desproporcionais tanto à
chance real como ao possível impacto do evento antecipado (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2014).
A ansiedade afeta toda a população, inclusive os universitários, segundo dados do
FONAPRACE (2019), ao questionar quais as dificuldades psicoemocionais que afetaram a vida
acadêmica nos últimos 12 meses, 6 em cada 10 estudantes mencionaram sintomas de ansiedade.
O estudo de Pereira e Cardoso (2017) com 366 estudantes universitários em Portugal
objetivou identificar preditores psicológicos de ideação suicida, seus resultados apontaram que
os estudantes com ideação suicida exibiram níveis mais altos de sintomas de ansiedade nas
relações afetivas estabelecidas com pares. Asfaw et al. (2020) avaliaram a prevalência e os
fatores associados à ideação em 757 estudantes de Medicina na Etiópia, evidenciando que
aqueles estudantes ansiosos estiveram três vezes mais propensos a ter ideação suicida quando
comparados aos seus pares que não manifestaram sintomas de ansiedade.

2.4.3.3. Depressão

A depressão atinge aproximadamente 322 milhões de indivíduos ao redor do mundo,
com prevalência de 4,4%. No Brasil, atinge a marca de 5,8%, acometendo aproximadamente
11,5 milhões de pessoas, o que faz com que seja a nação com a terceira maior frequência desse
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transtorno no mundo (WHO, 2017). A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) define
depressão como um transtorno mental caracterizado por uma tristeza permanente, provocando
perda de interesse em atividades que outrora eram percebidas como prazerosas, bem como a
incapacidade para realizar atividades diárias (OPAS, 2020).
O episódio depressivo maior é a forma de depressão mais frequente e caracteriza-se,
principalmente, por um estado de humor extremamente deprimido com duração de pelo menos
duas semanas. Nessa modalidade de transtorno ocorrem sintomas cognitivos (como sentimentos
de inutilidade e indecisão) e físicos (padrões de sono alterados, mudança significativa no apetite
e no peso e/ou perda significativa de energia), que exigem do indivíduo um grande esforço para
executar qualquer atividade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).
Investigação de Mohan et al. (2019) com 6284 estudantes universitários chineses, para
determinar a prevalência de ideação suicida e explorar seus fatores de risco, encontrou em seus
achados que a presença de sintomas depressivos esteve associada a maior risco de ideação
suicida, assim como Asfaw et al. (2020) evidenciaram que os universitários com sintomas de
depressão tinham 3,58 vezes mais chances de ter ideação do que seus pares.

2.4.3.4. Violência sexual
A violência sexual é definida como “qualquer ação na qual uma pessoa utiliza de força
física, coerção, intimidação ou influência psicológica para obrigar outra pessoa a ter, presenciar
ou participar de alguma interação sexual” (BRASIL, 2016, pg. 58). Pode incluir desde situações
de estupro, abuso incestuoso, assédio sexual; penetração oral, anal ou genital, com pênis ou
objetos, de forma forçada; além de exposição constrangedora a atos libidinosos, masturbação,
linguagem erótica; ou atos que limitem ou anulem a autonomia e o exercício de seus direitos
sexuais e reprodutivos (BRASIL, 2016).
A ocorrência de eventos traumáticos na vida adulta, como no caso da violência sexual,
pode aumentar o risco de comportamento suicida (O’CONNOR; NOCK, 2014). O estudo de
Stein et al. (2010) demonstrou que existe uma forte associação entre violência sexual e a ideação
suicida, e Gutierrez (2017) verificou que o abuso sexual (32%) esteve associado à presença de
ideação. Pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA) por Assari e Lankarani
(2018) com 41.898 estudantes universitários americanos descobriu que o histórico de exposição
à violência estava associado aos três aspectos da saúde mental precária (ansiedade, depressão e
comportamento suicida), aqueles estudantes que sofreram abuso sexual apresentaram 2,74 mais
chances de manifestar comportamentos suicidas.
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2.4.3.5. Discriminação

A discriminação tem sido apontada na literatura como fator de risco associado à ideação
suicida. Conceitualmente pode estar relacionada a diversos fatores, como gênero, cor da pele,
orientação sexual, condição financeira, entre outros; caracterizada pela atitude de um grupo que
menospreza, minimiza e se considera superior a outro grupo (KRIEGER, 2014). Alude a todos
os meios de expressão e institucionalização das relações sociais de dominação e opressão, em
um processo no qual um ou vários indivíduos de um grupo são tratados de maneira diferente ou
injusta por causa do seu grupo social (KARLSEN; NAZROO, 2006; FATTORE et al., 2016).
Quando se trata da percepção de discriminação, esta inclui uma avaliação da atitude
praticada como injusta ou imerecida, o impacto negativo que abrange desde rejeição
interpessoal com o bullying, estigmatização ou humilhação (FREITAS et al., 2015).
Na saúde, seu efeito é cada vez mais evidenciado, contribui para as crueldades em saúde,
com destaque para o racismo na estruturação das desvantagens socioeconômicas dos grupos
oprimidos (FATTORE et al., 2016). Nesse contexto, pesquisa com 435 universitários nos EUA,
visando identificar fatores de risco e proteção associados a maior sofrimento psicoemocional e
a presença de ideação suicida entre estudantes universitários internacionais, constatou que a
discriminação esteve associada à maior prevalência da ideação (TALIAFERRO;
MUEHLENKAMP; JEEVANBA, 2019). No Brasil, investigação com 1023 universitários para
avaliar a associação entre experiências discriminatórias e sofrimento mental evidenciou que
estudantes que sofreram discriminações constantemente apresentaram 4,4 vezes mais chances
de desenvolver sofrimento mental (SOUZA; LEMKUHAL; BASTOS, 2015).

2.4.3.6. Rede e Apoio social

Algumas relações interpessoais podem influenciar na saúde do indivíduo, entre elas,
encontram-se a rede e o apoio social (GRIEP et al., 2005). Este tem sido conceituado de forma
polissêmica, entretanto há um consenso de que se trata dos recursos fornecidos pela rede social
de um indivíduo, ou seja, da percepção ou do acesso real ao suporte propiciado por outras
pessoas (BERKMAN; KRISHNA, 2014). A rede social compreende o grupo de pessoas com
as quais o indivíduo mantém contato ou vínculo social; já o apoio social concentra-se nos
recursos dispostos por outras pessoas em situações de necessidade (GRIEP et al., 2005).
O apoio auxilia no processo adaptativo a situações adversas de vida, como em processos
de adoecimento, atua também promovendo a autoestima, a competência social e a autoeficácia.
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Dessa forma, ele pode produzir efeitos diretos na saúde por meio de uma série de mecanismos
fisiológicos relacionados às respostas ao estresse (BERKMAN; KRISHNA, 2014).
Reconhecendo que muitas vezes o estudante precisa se afastar da sua rede de apoio para
ingressar na universidade, Khan et al. (2016) realizaram análises hierárquicas de regressão
múltipla mostrando que, tanto para os estudantes indianos quanto para os malaios, o apoio social
desempenhou um papel significativo na relação entre estresse e ideação suicida.
Pesquisa de Dachew et al. (2016) com 836 estudantes universitários na Etiópia revelou
que existe associação entre ideação suicida e baixo suporte social, estudantes com nenhum ou
baixo suporte social tiveram duas vezes mais risco de pensamento suicida se comparados aos
com alto suporte social. Com resultados semelhantes, Asfaw et al. (2020) evidenciaram que o
baixo suporte social esteve associado à ideação suicida, aqueles estudantes com baixo
suporte tiveram 2,57 vezes mais chances de ter ideação se comparados aos com alto suporte
social.

2.4.4. Variáveis relacionadas à pandemia de covid-19

Dentre os diferentes fatores que podem exercer influência na presença da ideação
suicida, a preocupação com o atraso nas atividades acadêmicas, diante do contexto de
pandemia, pode ser um elemento a ser considerado. Investigação de Tasnim et al. (2020)
demonstrou que sentimentos insatisfatórios em relação aos estudos acadêmicos estiveram
associados à presença de ideação suicida em uma população de 3.331 estudantes universitários
em Bangladesh.
O medo de se contaminar parece ser comum dentro desse contexto de pandemia, tal
sentimento pode aumentar os níveis de estresse de pessoas saudáveis, bem como intensificar a
presença de sintomas preexistentes, ou seja, afeta a maneira como os indivíduos reagem à
doença (AHORSU et al., 2020). Estudo online desenvolvido com 10.067 indivíduos da
população geral em Bangladesh identificou que muito medo da covid-19 foi um preditor
significativo para a ideação suicida (MAMUN et al., 2020).
Entre as mais variadas demandas que a pandemia de covid-19 gerou na população, o
luto devido à perda de colegas, amigos, familiares ou pessoas próximas parece ser um aspecto
relevante para o sofrimento mental (PERA, 2020), sendo que aqueles indivíduos cujo familiar
ou amigo faleceu por covid-19 encontram-se entre o grupo de populações vulneráveis à
exacerbação de sofrimento mental relacionado ao suicídio (SHER, 2020).
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral

Analisar os fatores associados à ideação suicida em estudantes de graduação de uma
universidade pública federal durante a pandemia de covid-19.

3.2. Objetivos específicos

- Descrever as variáveis sociodemográficas, acadêmicas, psicossociais e relacionadas à
pandemia de covid-19 em estudantes de graduação;
- Determinar a prevalência da ideação suicida nos últimos 30 dias, estresse percebido, sintomas
de ansiedade generalizada e sintomas depressivos;
- Identificar a presença de violência sexual durante a vida, a discriminação na universidade,
apoio social percebido e aspectos relacionados à covid-19;
- Associar a presença de ideação suicida nos últimos 30 dias com as variáveis
sociodemográficas, acadêmicas, psicossociais e relacionadas à pandemia de covid-19.
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4. MÉTODO
4.1. Tipo de estudo

Estudo analítico do tipo transversal. Segundo Bonita; Beaglehole; Kjellström (2010),
nesse tipo de estudo, as informações sobre a exposição e o efeito são realizadas
simultaneamente, são fáceis de conduzir e úteis na investigação das características individuais
e os dados obtidos auxiliam na avaliação das necessidades em saúde de determinada população.
O desenho metodológico utilizado no presente estudo se adequa à medida que se propôs
a investigar estudantes de graduação em um determinado período avaliando a associação de
diferentes variáveis ao fenômeno investigado, a ideação suicida.

4.2. Local e período

O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus
Cuiabá, no período de setembro a novembro de 2020.
A UFMT foi criada em 1970, sua sede está localizada no município de Cuiabá, além de
estar presente em outras quatro cidades do estado de Mato Grosso – Barra do Garças, Pontal do
Araguaia, Sinop e Várzea Grande. Possui, ainda, 24 polos de educação a distância, dois
hospitais veterinários e o Hospital Universitário Júlio Müller. É composta por 33 faculdades e
institutos, tem aproximadamente 23 mil estudantes em seus 106 cursos de graduação e nos 54
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado). O Campus Cuiabá conta com 22 faculdades
e institutos, sendo 55 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, representando
10.541 alunos matriculados no ano de 2019 (UFMT, 2020).

4.3. População

Estudantes matriculados nos cursos de graduação da UFMT, Campus Cuiabá, no ano de
2020.

4.3.1. Critérios de inclusão

Estudantes de graduação com idade igual ou superior a 18 anos no momento da coleta
de dados e regularmente matriculados no ano de 2020.
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4.4. Planejamento amostral
4.4.1. Determinação do tamanho da amostra

Por tratar-se de um estudo multicêntrico, o projeto matricial conduziu dois cálculos
amostrais. O primeiro cálculo foi conduzido para avaliar o número necessário de respondentes
a fim de se estimar a prevalência dos desfechos estudados em cada uma das instituições
participantes. Uma vez que a prevalência pode ser representada em porcentagem, nesse
primeiro cálculo para determinar o tamanho da amostra (n), utilizou-se o método de
amostragem aleatório simples para estimar uma proporção, considerando o conhecimento do
tamanho da população (N), pela seguinte expressão (ESPINOSA et al., 2015):

n=

Np (1  p)
(N - 1)(d / Z 2 / 2 ) + p(1  p)
2

(1)

na qual:

n = tamanho aproximado da amostra;
N= número de unidades na população (número de estudantes da graduação);
p = proporção populacional de estudantes de graduação a ser estimada, nesse caso, a prevalência
esperada ou proporção do desfecho de interesse;
d = limite para o erro de estimação ou margem de erro de amostragem;
α = nível de significância;
zα/2 = o valor na curva normal padrão, obtido da tabela da distribuição normal padronizada, o
qual corresponde ao nível de confiança utilizado.

Assim, o cálculo amostral para cada instituição para estimar prevalência dos desfechos
nas instituições participantes é apresentado na Tabela 1. Para exemplificar esse cálculo, será
utilizada a UFMT que possui uma população de 10.500 estudantes da graduação em 2019,
considerando uma prevalência esperada da ideação suicida de 15% (p=0,15), um intervalo de
confiança de 95% (zα/2 = 1,96) e uma margem de erro de 3% ou de 3 pontos porcentuais. Assim,
utilizando a expressão (1), obteve-se uma amostra mínima de aproximadamente 517 estudantes
da graduação. Com a finalidade de assegurar a representatividade da amostra, considerou-se
um efeito de desenho (design effect) de 1,5 (deff=1,5). Dessa maneira, multiplicando esse valor
por 517, totalizaram-se, aproximadamente 776 estudantes da graduação.
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Tabela 1. Cálculo amostral para cada instituição para estimar prevalência dos desfechos nas
instituições participantes
Depress
ão

Ansieda
de

Ideação
Suicida

25%
4 p. p.

30%
4 p. p.

15%
3 p. p.

Compto.
Sexual
de risco
30%
4 p. p.

644
663
648
665
660

716
740
722
743
738

770
798
776
800
795

716
740
722
743
738

% esperada
Margem de erro
Universidade
FURG (N=9.000)
UFF (N=23.000)
UFMT (N=10.500)
UFC (N=26.000)
UEA (N=20.000)

Uso de
álcool

Uso de
tabaco

75%
4 p. p.

16%
3 p. p.

Uso
drogas
ilícitas
20%
3 p. p.

644
663
648
665
660

809
840
816
842
837

953
995
962
998
990

Total
953
995
962
998
990

Notas. % = prevalência; p.p. = pontos percentuais; cálculos realizados considerando deff=1,5
FONTE: elaborada pelos autores do Estudo Multicêntrico.

No segundo, calculou-se o tamanho da amostra necessária para que se garantisse um
poder estatístico de 80% para encontrar associações estatisticamente significativas. Utilizou-se
como referência o desfecho com menor prevalência esperada, a ideação suicida (15%). Assim,
a fim de determinar o tamanho da amostra, consideraram-se os métodos de Kelsey, Fleiss e
Fleiss corrigidos (KELSEY et al., 1996; FLEISS, 1981), os quais são incorporados no Programa
EPI INFO, versão 7.2.3.1, considerando a=0,05 e b=0,10. Para o cálculo, também foram
utilizadas como base estimativas sobre exposições individuais. Os detalhes são apresentados na
Tabela 2.
Tabela 2. Cálculo amostral para cada instituição para fatores associados utilizando como
referência o desfecho com menor prevalência esperada (ideação suicida=15%)
25%

NE/
E
3

%DN
E
9%

1,5
2102

1,6
1514

RR
1,7
1152

1,8
912

1,9
744

2,0
622

Subtotal
*
622

Total
**
1089

25%

3

12%

1515

1090

828

655

534

444

534

935

30%
25%
33%

2,3
3
2

10%
10%
10%

1672
1867
1595

1205
1344
1151

917
1023
878

726
810
695

593
659
567

495
551
474

593
551
567

1038
965
992

30%

2,3

12%

1356

977

743

540

480

401

540

945

25%
20%

3
4

9%
12%

2102
1762

1514
1267

1152
960

912
759

744
617

622
514

622
617

1089
1080

Exposição

%E

Nível
socioeconômico
Educação dos
pais
Discriminação
Apoio social
Insegurança
alimentar
Dificuldade de
acesso a serviço
de saúde
Estresse
Uso de droga
ilícita no último
mês

Notas. %E = frequência de indivíduos expostos; NE/E = razão não expostos por expostos; %DNE = prevalência do desfecho
entre os não expostos; RR = risco relativo; * subtotal escolhido levando em consideração exequibilidade do estudo; **
acrescidos 10% para perdas e recusas, 15% para controle de fatores de confusão e de um efeito de desenho de 0,5 (deff=0,5).
FONTE: elaborada pelos autores do Estudo Multicêntrico.
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Para exemplificar os cálculos da Tabela 2, pelo programa EPI INFO, V7.2.3.1, utilizouse a variável nível socioeconômico, considerando =0,05, isto é, uma confiança de 95% para
um teste bicaudal ( Z / 2

 1,96) , =0,10, ou seja, um poder de 80% para um teste unicaudal (

Z 1   0,84) , razão não expostos por expostos 3 (NE/E = 3), prevalência do desfecho entre os
não expostos (%DNE=9%), um risco relativo de 1,5 (RR=1,5) e prevalência do desfecho entre
os expostos (%DE=%DNE(RR)=13,5%), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Cálculo do tamanho de amostra para a variável nível socioeconômico pelo programa
EPI INFO, V7.2.3.1
Com base nos cálculos realizados, decidiu-se por amostrar 1.089 indivíduos, uma vez
que, a partir dessa quantidade, todas as amostras teriam significância estatística para estimar
prevalência de desfecho, bem como identificar fatores associados. Observou-se que para obter
o valor de 1089, o subtotal escolhido levando em consideração exequibilidade do estudo (622)
foi acrescentado da porcentagens de 10% para perdas e recusas, 15% para controle de fatores
de confusão e de um efeito de desenho de 0,5 (deff=0,5).

4.4.2. Seleção dos respondentes

Devido à pandemia da covid-19, as atividades presenciais nas instituições de ensino
foram suspensas respeitando as recomendações dos órgãos públicos de saúde. Portanto, a
pesquisa foi conduzida em uma plataforma online e, visando atingir o tamanho amostral
necessário (1.089 indivíduos), os instrumentos foram enviados a todos os estudantes
matriculados nos cursos de graduação da UFMT - Campus Cuiabá.
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Respeitando o tempo de coleta determinado no estudo (dois meses) e uma porcentagem
de cobertura de no mínimo 85% (ESPINOSA et al., 2019), ao atingir esses critérios
estabelecidos (período e percentual), a coleta foi encerrada com 1.089 questionários. Destes, 63
foram excluídos por estarem incompletos, totalizando 1.026 questionários completos, o que
correspondeu a 94% de cobertura do tamanho da amostra estabelecida.

4.5. Protocolo de coleta de dados

A coleta de dados iniciou após a autorização da Pró-reitoria de Ensino de Graduação
(PROEG) e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local (CEP – Saúde – UFMT).
Inicialmente, foi encaminhado processo via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) com uma
solicitação pedindo o apoio dos(as) coordenadores(as) de curso da graduação para a realização
da pesquisa e para que disponibilizassem os contatos (e-mail) dos estudantes dos respectivos
cursos que coordenam. Entretanto, embora os(as) coordenadores(as) tenham manifestado seu
apoio e aprovação para a realização da pesquisa, a maioria justificou que não poderia
disponibilizar tais dados por serem informações pessoais.
Dessa forma, contando com o apoio da PROEG e das coordenações de curso, foi
encaminhado processo via SEI para a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), que enviou
o link da pesquisa com os objetivos do estudo e contato dos responsáveis para todos os
estudantes de graduação regularmente matriculados em 2020. Os colaboradores voluntários
eram responsáveis pela ampla divulgação da pesquisa nas redes sociais (Facebook e Instagram)
ou em grupos de WhatsApp.
Após 30 dias do início da coleta, realizou-se um novo envio pelo STI como um lembrete
para aqueles estudantes que ainda não haviam respondido e tivessem o interesse em participar,
com dois meses (setembro a novembro) a coleta de dados foi encerrada.
O formulário online foi construído no REDCap (sigla para Research Electronic Data
Capture), criado em 2004 por pesquisadores da Vanderbilt University (Tennessee - EUA),
possui suporte financeiro do National Institute of Health (NIH) e apoio técnico-científico do
REDCap Consortium. Introduzido no Brasil em 2011, pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP), com representação em mais de 100 renomadas instituições
atualmente. É um software livre, uma plataforma digital intuitiva, que permite acesso de um
computador, tablet ou smartphone, não havendo custos de aquisição ou de atualizações
(REDCAP, 2020).
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Ao acessar o link na primeira página da plataforma constava um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 01), sendo recomendado que o
estudante fizesse o download desse documento. Após a leitura do TCLE e em caso de aceite
dos termos apresentados, o participante tinha acesso ao questionário na íntegra estruturado em
diferentes seções (características gerais, aspectos acadêmicos, pandemia da covid-19, saúde
mental, comportamento sexual, discriminação, rede de apoio social e considerações finais). A
qualquer momento, o estudante poderia desistir de responder ao questionário sem qualquer
ônus.
O questionário foi autoaplicado e confidencial, sem nenhuma identificação do
estudante. Entretanto, caso tivesse a vontade de se identificar, ao término do preenchimento,
poderia colocar nome e e-mail para receber um retorno sobre as suas respostas e/ou para ser
ofertadas orientações sobre saúde mental e/ou suporte psicológico, caso necessário.

4.6. Instrumentos

A pesquisa faz parte de um estudo multicêntrico com diferentes instrumentos
organizados em seções (APÊNDICE 02). Para o presente estudo, utilizaram-se apenas os
instrumentos que responderam aos objetivos propostos. Os mesmos são apresentados abaixo:

4.6.1. Instrumento de caracterização da amostra

Instrumento fechado e de autopreenchimento, construído pelo pesquisador principal do
estudo multicêntrico, dividido em seções com as características sociodemográficas,
acadêmicas, comportamento sexual e relacionadas à pandemia de covid-19. O questionário
contempla ainda escalas traduzidas e validadas no Brasil, as quais para fim de entendimento
foram descritas abaixo.

4.6.2. Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)

O instrumento foi desenvolvido por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de Paris
e da Universidade da Flórida (LECRUBIER et al., 1997), traduzido para o português por
Amorim (2000) e validado no Brasil por Marques e Zuardi (2008). O módulo C, que investiga
o risco de suicídio, é composto por cinco perguntas com respostas dicotômicas (SIM ou NÃO),
em que se questiona durante o último mês: “Pensou que seria melhor estar morto ou desejou
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estar morto?”; “Quis fazer mal a si mesmo?”; “Pensou em suicídio?”; “Pensou numa maneira
de se suicidar?”; “Tentou suicídio?”; com os escores de 1, 2, 6, 10 e 10 pontos, respectivamente.
Consta também uma sexta pergunta, em que se questiona: “Ao longo da sua vida, já fez alguma
tentativa de suicídio?” (escore de 4 pontos). Conforme os resultados, o respondente é
classificado em “sem risco” (0 ponto), “baixo risco” (1-5 pontos), “risco moderado” (6-9
pontos) e “alto risco” (mais de 10 pontos). Para este estudo, foi adaptado com o intuito de
investigar a presença de ideação suicida utilizando a seguinte questão: “Nos últimos 30 dias,
pensou em suicídio?".

4.6.3. Perceived Stress Scale (PSS)

A escala foi desenvolvida por Cohen; Karmack; Mermelsteinm (1983) e a primeira
validação para o Brasil foi realizada por Luft et al. (2007) e, posteriormente, por Dias et al.
(2015). Ela verifica o estresse percebido, tem 14 itens com uma escala Likert de 0 a 4 pontos,
que corresponde às respostas “nunca”, “quase nunca”, “às vezes”, “quase sempre” e “sempre”,
respectivamente. Nas questões com conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13), a pontuação é
somada de forma invertida, as demais questões de conotação negativa devem ser somadas
diretamente. O escore é calculado pela soma das pontuações e variam de 0 a 56.
A validação realizada por Luft et al. (2007) em uma amostra de idosos apresentou boa
confiabilidade e excelente consistência interna (α = 0,82); a análise fatorial revelou a existência
de dois fatores. Posteriormente, Dias et al. (2015) validaram a escala em uma amostra de
estudantes universitários apresentando excelente consistência interna (α = 0,83).
Essa variável foi operacionalizada de maneira contínua, sendo que quanto maior o
escore, maior o indicativo de estresse percebido. Essa decisão é corroborada por Dancey e
Reidy (2005) que consideram o fato de classificar ou agrupar escores de variáveis contínuas
como um erro que leva a uma perda de sensibilidade na análise dos resultados. Por essa razão,
não são sugeridos pontos de corte, pois se entende o estresse percebido como uma variável
contínua, que deve ser analisada como tal (LUFT et al., 2007).

4.6.4. General Anxiety Disorder-7 (GAD-7)

O instrumento elaborado por Spitzer et al. (2006) e validado por Kroenke et al. (2007)
foi validado no Brasil por Moreno et al. (2016). Ele identifica sintomas do transtorno de
ansiedade generalizada, lista sete problemas e avalia quantas vezes a pessoa foi incomodada
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pelos sintomas descritos na última semana, utiliza uma escala Likert de 0 a 3 pontos, que
corresponde às respostas “raramente”, “alguns dias”, “mais da metade dos dias” e “quase todos
os dias”, respectivamente. O escore varia de 0 a 21, sendo que as pontuações mais altas refletem
níveis mais altos de gravidade da sintomatologia.
Na validação realizada por Moreno et al. (2016), o instrumento demonstrou uma boa
fidedignidade, com o coeficiente alfa de Cronbach (α = 0,916) e rho coeficiente de
confiabilidade composta (ρ = 0,909) adequados. Conforme estudo de validação original,
considera-se indicador positivo de sintomas de ansiedade um escore ≥ 10 pontos (KROENKE
et al., 2007).

4.6.5. Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)

O instrumento foi desenvolvido e validado em dois estudos de Spitzer, Kroenke e
Williams (1999) e Spitzer et al. (2000), sendo validado no Brasil por Santos et al. (2013). Ele
avalia a presença de sintomas depressivos e é composto por nove perguntas que identificam a
presença do Episódio Depressivo Maior. Questiona-se a frequência de cada sintoma nas últimas
duas semanas, com respostas Likert de 0 a 3 pontos, que equivalem a “nenhuma vez”, “vários
dias”, “mais da metade dos dias” e “quase todos os dias”, respectivamente. O questionário ainda
inclui uma décima pergunta que avalia a interferência desses sintomas no desempenho de
atividades diárias, como trabalhar, estudar, cuidar da casa ou se relacionar com outras pessoas.
Conforme o estudo de Santos et al. (2013), no ponto de corte ≥ 9, a sensibilidade foi de
77,5% e a especificidade de 86,7%; o valor preditivo positivo (VPP) de 57,8% e valor preditivo
negativo (VPN) de 94,3%; a razão de verossimilhança positiva foi de 5,8 e a acurácia de 86%.
Sendo assim, esse ponto de corte se mostrou adequado para identificar indivíduos com presença
de Episódio Depressivo Maior.

4.6.6. Everyday Discrimination Scale

A escala foi desenvolvida por Williams et al. (1997) e traduzida no Brasil por Faerstein
et al. (2014), identifica a discriminação percebida, com cinco questões que iniciam com a
seguinte frase: “Alguma vez na vida você se sentiu injustiçado(a) devido à discriminação (...)”.
O questionário avalia o histórico de discriminação na vida dos indivíduos (devido à raça,
gênero, posição socioeconômica, religião, doença, orientação sexual, atividade política, idade
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ou aparência física) em diferentes ambientes, como trabalho, escola, bairro, locais públicos e
em contato com a polícia. Por fim, ainda se questiona a última vez que aconteceu.
No Brasil foi traduzida para uso no Estudo Pró-Saúde por Faerstein et al. (2014), sendo
realizado um cálculo de confiança teste-reteste, estimando um coeficiente kappa de 0,85.
Embora o instrumento contemple o histórico de discriminação em diferentes ambientes, neste
estudo, investigou-se a discriminação percebida no ambiente universitário.

4.6.7. Social Support Scale (SSS)

A escala foi desenvolvida para o Medical Outcome Study (MOS) por Sherbourne;
Stewart (1991), traduzida e adaptada no Brasil por Griep et al. (2005). Ela verifica o apoio
social com 19 itens que abrangem cinco dimensões de apoio social: material (quatro perguntas);
afetiva (três perguntas); interação social (quatro perguntas); emocional (quatro perguntas);
informacional (quatro perguntas); e utiliza uma escala Likert de 0 a 4 pontos, que corresponde
às respostas “nunca”, “raramente”, “às vezes”, “quase sempre” e “sempre”, respectivamente
(ZANINI; PEIXOTO; NAKANO, 2018).
No Estudo Pró-Saúde desenvolvido por Griep et al. (2005), a escala apresentou índices
de consistência interna satisfatórios, com coeficiente alfa de Cronbach que varia entre 0,83 e
0,92 para todas as dimensões. O escore total varia de 0 a 76, distribuído nas dimensões: nos
fatores emocional e informação, o escore total variou entre 0 e 32, sendo 12 baixo nível de
apoio social, 13-28 médio nível de apoio social e 29-32 alto nível de apoio social; nos fatores
interação social e material, os escores variam entre 0 e 16, sendo 6 baixo nível de apoio social,
7-13 médio nível de apoio social e ≥ 14 alto nível de apoio social; no fator afetivo, o escore
varia entre 0 e 12, sendo 4 baixo nível de apoio social, 5-10 médio nível de apoio social e ≥ 11
alto nível de apoio social (ZANINI; PEIXOTO; NAKANO, 2018). Para análise no presente
estudo, a variável foi operacionalizada da seguinte forma: “baixo apoio” (até 28 pontos),
“médio apoio” (29 - 64 pontos) e “alto apoio” (≥ 65 pontos).

4.6.8. Fear of COVID-19 Scale

A escala elaborada por Ahorsu et al. (2020) e validada no Brasil por Faro et al. (2020)
avalia o medo da covid-19. É uma escala unidimensional que contém sete itens, com respostas
Likert de 1 a 5 pontos, que equivalem a "discordo totalmente”, “discordo”, “nem concordo nem
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discordo”, “concordo” e “concordo totalmente”, respectivamente. O escore total varia de 7 a 35
pontos, quanto mais alto, maior o sentimento de medo diante da doença (AHORSU et al., 2020).
A validação realizada por Faro et al. (2020), em uma população de adultos, apresentou
boa consistência interna (α = 0,864). Para critério de análise, os indivíduos foram categorizados
como “pouco medo” (7 a 19 pontos), “medo moderado” (20 a 26 pontos) e “muito medo”
(acima de 27 pontos) (FARO et al., 2020).

4.7. Variáveis do estudo

A fim de facilitar a visualização das variáveis com suas respectivas categorias e
instrumentos das quais foram retiradas, apresenta-se o quadro a seguir:

Quadro 1. Variáveis, categorias e instrumentos de coleta de dados
Variáveis
Ideação suicida nos
últimos 30 dias

Categorias
Dependente
Sim
Não

Independentes
Relacionadas às características sociodemográficas
Sexo biológico
Homem
Mulher
Idade
Obtida em anos
Cor da pele
Branca
Preta
Parda
Outras (Amarela e Outra)
Relacionamento conjugal
Com companheiro
Sem companheiro
Orientação sexual
Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Outras (Assexual e Pansexual)
Crença religiosa
Sim
Não
Renda
Obtida em valor numérico
Relacionadas às características acadêmicas
Ano do curso
Iniciais
Finais
Desempenho acadêmico
Aprovado
no último semestre
Reprovado
Não avaliado por estar no
primeiro semestre
Curso desejado
Sim

Instrumento
Adaptado do MINI

Questionário
elaborado
pesquisa

para

Questionário
elaborado
pesquisa

para
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Não
Satisfeito
Medianamente satisfeito
Insatisfeito
Relacionadas aos aspectos psicossociais
Sintomas depressivos
Escore ≥ 9 – positivo
Satisfação com o curso

Sintomas de ansiedade
generalizada
Estresse percebido

Escore ≥10 – positivo

Relação sexual forçada

Sim
Não
Sim
Não

Tentativa de suicídio
desde o ingresso na
universidade
Discriminação na
universidade
Apoio Social

Contínua

Sim
Não
Baixo, médio ou alto apoio

Relacionadas à pandemia de covid-19
Atraso nas atividades
Preocupado
acadêmicas
Medianamente preocupado
Despreocupado
Alguém próximo faleceu
Sim
Não
Medo da covid-19
Pouco
Moderado
Muito

Patient Health
Questionnaire-9
(PHQ-9)
General Anxiety
Disorder-7 (GAD-7)
Perceived Stress Scale
(PSS)
Questionário
elaborado para
pesquisa

Adaptado do
Everyday
Discrimination Scale
Social Support Scale
(SSS)
Questionário
elaborado para
pesquisa

Fear of COVID-19
Scale

FONTE: elaborado pela autora.

4.8. Análise de dados
4.8.1. Processamento dos dados

O programa REDCap fornece aos pesquisadores a possibilidade de importação e
exportação de dados para os principais softwares de análises estatísticas e programas. Optou-se
por exportar via Excel, versão 2013, os dados da pesquisa e, posteriormente, fez-se a transcrição
desses dados para o pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão
20.0, para que sejam feitas as análises dos dados.
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4.8.2. Análises estatísticas

Na análise dos dados, utilizaram-se as análises descritivas e inferenciais. Na análise
descritiva, utilizaram-se frequências absolutas e prevalências. Na inferencial, considerando
uma análise bivariada entre a variável dependente e as variáveis independentes, realizaram-se
teste Qui-quadrado de Pearson e razões de prevalências brutas (RPb) com seus respectivos
intervalos de confiança (IC) de 95%.
Após a análise bivariada, considerou-se uma análise múltipla utilizando um modelo de
regressão de Poisson múltiplo, com variância robusta, que melhor se adequou aos dados. Nesse
modelo, as variáveis independentes que apresentaram valor de p<0,20 na análise bivariada
foram introduzidas pelo método passo a passo para trás (Stepwise backward), permanecendo
no modelo final as variáveis que apresentaram valores de p<0,05. Em todas as inferências,
consideraram-se níveis de significância menores ou iguais a 5% e uma confiança de 95%.

4.9. Aspectos éticos

Considerando que se trata de um estudo multicêntrico, o projeto matricial foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição proponente e posteriormente encaminhado
aos demais de acordo com a resolução 466/12 (BRASIL, 2012). Foi aprovado pelo CEP local
(CEP - Saúde - UFMT) com parecer nº 3.846.876 e CAEE 24520719.3.2004.8124 (ANEXO
01). Em razão da situação pandêmica, foi submetido à Emenda com aprovação em agosto/2020
e parecer nº 4.229.295 (ANEXO 02).
Na pesquisa, garantiram-se a confidencialidade e o anonimato, bem como a privacidade
e o sigilo das informações coletadas, sempre respeitando os direitos individuais dos sujeitos da
investigação. O presente estudo envolveu um questionário autoaplicável e os estudantes tiveram
livre escolha para assinar o TCLE, sendo informados os contatos dos responsáveis pela
pesquisa, bem como de serviços de referência, caso sentissem a necessidade de buscar ajuda
emocional e/ou psicológica.
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5. RESULTADOS

Os resultados foram redigidos em formato de manuscrito que responde aos objetivos
propostos no estudo e será publicado em periódico científico, razão pela qual não estão
detalhados nesta seção, respeitando, assim, a originalidade do manuscrito.
Considerando uma população de aproximamente 10.541 estudantes de graduação da
UFMT - Campus Cuiabá e amostra estimada em 1.089 índividuos, totalizaram-se 1.026
graduandos que responderam ao questionário completo, correspondendo a 94% de cobertura do
tamanho da amostra estabelecida.
No presente estudo, a prevalência de ideação suicida nos últimos 30 dias foi de 25,0%
e a amostra constituída, em sua maioria, por estudantes do gênero feminino (66%), com idade
entre 18 e 29 anos (82%), de cor branca (39,8%), com predominância daqueles que não possuem
companheiro (54,8%), orientação heterossexual (69,3%), que possuem crença religiosa (66,7%)
e com renda familiar classe D (32,8%).
Quanto às variáveis acadêmicas, 69,9% cursavam os anos iniciais, 51,9% foram
aprovados no último semestre, 27,2% reprovaram e 20,9% não tiveram o desempenho avaliado
por estarem no primeiro semestre do curso; 75,5% relataram estar matriculados no curso
desejado, 46,6% estavam satisfeitos com o curso, 37,9% medianamente satisfeitos e 15,5%
insatisfeitos.
Com relação às variáveis psicossociais, 52,3% apresentaram estresse, 57,9% sintomas
de ansiedade generalizada e 78,6% sintomas depressivos. Constatou-se que 8,3% tentaram
suicídio desde o ingresso na universidade, 15,8% relataram violência sexual, 27,4% já sofreram
discriminação na universidade e 11,7% se perceberam com baixo apoio social.
Para as variáveis relacionadas à pandemia do novo coronavírus, 20,8% manifestaramse preocupados com o atraso nas atividades acadêmicas, 18,4% com muito medo da covid-19
e 34,3% tiveram alguém próximo que faleceu por covid-19.
No modelo final ajustado por meio da regressão múltipla de Poisson com variância
robusta, as variáveis associadas significativamente à ideação suicida nos últimos 30 dias foram
orientação homossexual (p=0,019); não possuir crença religiosa (p=0,007); não ter o
desempenho acadêmico avaliado por estar no primeiro semestre do curso (p=0,022); estresse
percebido (p<0,001); sintomas de ansiedade generalizada (p=0,002); tentativa de suicídio desde
o ingresso na universidade (p<0,001); ter sofrido discriminação na universidade (p=0,029); e
medo moderado da covid-19 (p=0,033).
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6. CONCLUSÃO

No presente estudo, a prevalência de ideação suicida foi de 25,0%, ou seja, um em cada
quatro estudantes universitários relatou pensamento suicida durante a pandemia de covid-19.
Os achados demonstraram ainda diferentes fatores associados ao fenômeno em estudantes
universitários, como variáveis sociodemográficas (orientação homossexual, não ter crença
religiosa), acadêmicas (não ter o desempenho avaliado por estar no primeiro semestre do curso),
psicossociais (estresse percebido, sintomas de ansiedade generalizada, tentativa de suicídio
desde que ingressou na universidade e discriminação na universidade) e ainda relacionadas ao
momento atual da pandemia (medo moderado da covid-19).
Tais achados reforçam e demonstram a necessidade de implantação de políticas
específicas para a população universitária, principalmente na identificação do agravo e dos
potenciais fatores de risco, e ainda a importância de programas que visem à promoção da saúde
mental dentro dos campi universitários.
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