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RESUMO 
 

Este estudo buscou compreender as ações de assistência em saúde mental no cenário de 
sofrimento psíquico dos discentes de graduação de Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) brasileiras. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo, fundamentado em 
pesquisas bibliográfica e documental. Quanto à população, participaram do estudo as IFES 
abrangidas pela V Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das 
IFES realizada em 2018 pela Associação Nacional dos Dirigentes das IFES, que revelou que 
83,5% dos graduandos apresentam alguma dificuldade emocional que interfere diretamente no 
seu desempenho acadêmico. Ansiedade, desânimo e desmotivação lideram os sintomas do 
sofrimento psíquico e, mais preocupante, foram a ideação de morte e pensamento suicida que 
atingem 19,3% dos discentes. O instrumento de pesquisa consistiu em um questionário 
estruturado fechado relacionado à Assistência Estudantil e Saúde Mental. Os dados foram 
tabulados em planilhas eletrônicas, sendo as respostas expressas como frequências relativas. 
Ao desenvolver-se a discussão à luz da literatura científica, constatou-se que o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), devido à escassez de recursos, não atende 
integralmente seu público-alvo. Ainda não há estudos que demonstrem a efetividade deste 
programa quanto a sua eficácia na permanência dos discentes e nem de sua contribuição para a 
melhoria do desempenho acadêmico. Assim, é importante que assistência de atenção à saúde 
mental seja planejada e desenvolvida não valendo-se apenas deste programa, apesar de diversas 
IFES ainda encontrarem na oferta de bolsas uma estratégia de assistência adequada, mesmo no 
que diz respeito à saúde mental. Observou-se que a temática da saúde mental é uma questão 
relevante que vem sendo discutida na maioria das universidades e que há bastante 
comprometimento em desenvolver ações para sua promoção, ainda que para tal utilizem 
recursos que não são apenas do PNAES, mas recursos próprios, como profissionais de 
psicologia lotados para esta finalidade e clínicas-escola já existentes nas universidades. 
Verificou-se a necessidade de estabelecer parcerias e convênios com a rede pública de saúde, 
que realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com sofrimento mental. Sabendo do 
difícil processo de transição dos discentes do ensino médio para o superior, cada vez mais as 
IFES têm adotado o acolhimento como uma prática exitosa que pode ajudar na integração e 
ambientação desses universitários. Quanto à temática do suicídio, 80% das IFES afirmaram que 
há relatos de morte de discentes causada por autoextermínio nos últimos dois anos. Trata-se de 
um problema complexo, mas sabendo que a depressão é sua principal causa, a assistência 
estudantil voltada para a saúde mental é o caminho para minimizar o sofrimento psíquico dos 
discentes. Por fim, propõe-se que a assistência estudantil seja realizada para além do PNAES e 
que seja institucionalizada por meio de documentos oficiais como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional e normativos internos. Desta forma, as ações terão continuidade, podendo ser 
planejadas e desenvolvidas sem o arbítrio do gestor que estiver à frente da IFES. 
 
Palavras-chave: Sofrimento mental. Promoção da saúde. Ensino superior. Políticas públicas. 

Assistência estudantil. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This study sought to understand the actions of mental health care in the scenario of 
psychological suffering of undergraduate students from Federal Institutions of Higher 
Education (IFES) in Brazil. It is a quantitative, descriptive study, based on bibliographic and 
documentary research. As for the population, the IFES covered by the V National Survey of the 
Socioeconomic and Cultural Profile of undergraduates conducted in 2018 by the IFES National 
Association of Directors participated in the study, which revealed that 83.5% of undergraduates 
have some emotional difficulty that directly interferes academic performance. Anxiety, 
discouragement and demotivation lead the symptoms of psychological suffering and, more 
worrying, were the ideation of death and suicidal thinking that affect 19.3% of students. The 
research instrument consisted of a closed structured questionnaire related to Student Assistance 
and Mental Health. The data were tabulated in electronic spreadsheets, the answers being 
expressed as relative frequencies. In developing the discussion in the light of the scientific 
literature, it was found that the National Student Assistance Program (PNAES), due to the 
scarcity of resources, does not fully serve its target audience. There are still no studies that 
demonstrate the effectiveness of this program in terms of its effectiveness in the permanence of 
students or its contribution to the improvement of academic performance. Thus, it is important 
that assistance for mental health care is planned and developed not only using this program, 
although several IFES still find in the scholarship offer an adequate assistance strategy, even 
with regard to mental health. It was observed that the theme of mental health is a relevant issue 
that has been discussed in most universities and that there is a strong commitment to develop 
actions for its promotion, even if they use resources that are not only from PNAES, but their 
own resources, as psychology professionals working for this purpose and school clinics that 
already exist in universities. There was a need to establish partnerships and covenants with the 
public health network, which primarily provide assistance to people with mental suffering. 
Aware of the difficult transition process of students from high school to higher education, IFES 
has increasingly adopted welcoming as a successful practice that can help in the integration and 
setting of these students. Regarding the theme of suicide, 80% of the IFES stated that there are 
reports of student death caused by self-extermination in the past two years. It is a complex 
problem, but knowing that depression is its main cause, student assistance focused on mental 
health is the way to minimize the psychological distress of students. Finally, it is proposed that 
student assistance be carried out in addition to the PNAES and that it be institutionalized 
through official documents such as the Institutional Development Plan and internal regulations. 
In this way, the actions will continue and can be planned and developed without the discretion 
of the manager who is in charge of IFES. 
 
 
 
Keywords: Mental suffering. Health promotion. Higher education. Public Policy. Student 

assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente (PPGSaSA) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri tem como objetivo a produção de 

conhecimento cujo objeto são fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares, 

quando a complexidade do problema requer diálogo entre e além das disciplinas. É na busca 

desse diálogo, inter-relacionando saúde e educação que esta pesquisa se insere na área 

interdisciplinar.  

A interdisciplinaridade pode ser compreendida como uma possibilidade de 

interação entre os diversos saberes existentes resultando na criação de um novo conhecimento. 

(ARAÚJO; PIRES, 2019). Nesta perspectiva, a linha de pesquisa do PPGSaSA norteadora deste 

estudo é “Educação, cultura e saúde”, pois, em sua essência, a pesquisa aborda questões 

relacionadas com o direito humano à saúde no ambiente universitário. 

Em consonância com a Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde 

(APPMS), este estudo compreende  

 
a saúde como um direito, a equidade como um princípio e a pesquisa com uma 
ferramenta indispensável para auxiliar no desenvolvimento de intervenções que 
ajudarão a prevenir ou mitigar o impacto na saúde de políticas, programas, processos, 
ações ou eventos originários de qualquer setor. (BRASIL, 2018a). 
 

Por conseguinte, a pesquisa científica e tecnológica em saúde apresenta-se como 

um componente indispensável para o aprimoramento das ações de promoção, proteção e 

melhoria da saúde da população em geral. Para isso, o presente estudo identifica-se com o Eixo 

9 da agenda vigente: “Programas e políticas em saúde”, orientada pela subagenda 9.27: 

“avaliação da oferta de ações e serviços de saúde da Atenção Básica frente às necessidades da 

população”. (BRASIL, 2018a). 

Alinhada a tais diretrizes, esta dissertação teve como objetivo compreender as ações 

em saúde mental desenvolvidas pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para 

enfrentamento do problema do sofrimento psíquico revelado na V Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação realizada em 2018 pela Associação 

Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior (ANDIFES), através do Fórum dos 

Pró-reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE). 

O capítulo da pesquisa ANDIFES dedicado à “Saúde e qualidade de vida” evidencia 

os dados sobre os quais este estudo se debruçou em sua análise. Foram listadas diversas 

dificuldades emocionais pelas quais os discentes declararam que enfrentavam e que tinham 
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alguma interferência em sua vida acadêmica nos últimos 12 meses. Desvelou-se que, pelo 

menos, 39,9% dos discentes faziam ou fizeram uso de medicação psiquiátrica. Também que 

83,5% dos universitários declararam que vivenciaram alguma dificuldade emocional que 

interferia na sua vida acadêmica. Destes, 63,6% sofriam de ansiedade, 10,8% tinha ideia de 

morte e 8,5% pensamento suicida. Os dois últimos dados precisam ser destacados, pois 

demonstram que em termos absolutos poder-se-ia afirmar que do universo de 1.200.300 alunos 

matriculados, quase 130 mil discentes tinham ideia de morte e, aproximadamente, 102 mil eram 

suicidas em potencial. (ANDIFES, 2019a). 

Na primeira parte deste estudo, na busca de um aprofundamento do tema, construiu-

se um referencial teórico embasado em literatura diversificada, abordando inicialmente os 

múltiplos conceitos de saúde e seus fatores determinantes. Em seguida, refletiu-se sobre saúde 

mental e sofrimento psíquico. Após estas definições, discutiu-se sobre a promoção de saúde, 

em especial, a atenção em saúde mental. Levando-se em conta o que foi observado na V 

Pesquisa ANDIFES, passou-se, então, a discutir o modelo de assistência estudantil 

desenvolvido no Brasil, iniciando com um breve histórico das políticas de assistência estudantil 

no Brasil, destacando o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) sobre diversas 

óticas e, por fim, discorreu-se sobre uma assistência estudantil voltada para a promoção da 

saúde mental. 

O segundo momento foi dedicado à apresentação da metodologia científica 

utilizada na realização da pesquisa. Finalmente, a terceira parte consistiu em apresentar os 

resultados e discuti-los à luz da literatura científica. Partindo do problema revelado na V 

Pesquisa ANDIFES, buscou-se, então, investigar junto às IFES que participaram da referida 

pesquisa as ações em saúde mental desenvolvidas com ou sem recursos do PNAES, os estudos 

desenvolvidos e as discussões realizadas em torno desta temática, o contingente de recursos 

humanos para atendimento especializado a discentes que demandam acompanhamento 

psicológico, a estrutura de clínicas-escola para atendimento a discentes, a existência ou não de 

parceiras e/ou convênios com centros de referência em saúde mental e, por fim, se haviam 

relatos de suicídio cometido por discentes nos últimos dois anos. 

Assim, a relevância científica desta pesquisa se configura na medida em que pode 

contribuir no planejamento, desenvolvimento e implementação de novas ações ou adequação 

de ações existentes que interfiram positivamente na promoção da saúde dos universitários, 

beneficiando as IFES em suas ações de assistência estudantil.  

As limitações da pesquisa foram percebidas no momento da coleta de dados. 

Verificou-se pouco interesse de várias IFES em responder ao questionário estruturado fechado. 
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Em algumas situações foi preciso reiterar o pedido de resposta e, em outras, recorrer à Lei de 

Acesso à Informação para obter os dados pesquisados conforme descrito na seção “3.3 Coleta 

de dados”. Desta forma, os dados refletem as percepções e a subjetividade dos respondentes, 

ainda que o questionário tenha sido elaborado apenas com questões objetivas. Estas limitações 

devem ser consideradas na interpretação dos resultados. 

Por fim, esta dissertação foi elaborada em conformidade com o manual de 

normalização de trabalhos acadêmicos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri1. 

 

 
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. Sistema de Bibliotecas. 
Manual de normalização: monografias, dissertações e teses. 3. ed. Diamantina: UFVJM, 2019.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi elaborado utilizando-se as bases de dados do Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED), assim como 

o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). No estudo foram incluídos artigos científicos que apresentassem os descritores ou as 

palavras-chaves sofrimento psíquico, saúde mental, saúde mental do discente universitário, 

saúde do discente universitário, programas de saúde mental estudantil, assistência estudantil. 

Sempre que possível, privilegiou-se a literatura mais recente, a fim de trazer à baila as 

discussões mais atuais em torno da temática investigada. Ainda foram consultados outros 

materiais bibliográficos como livros disponíveis na biblioteca da UFVJM ou no acervo pessoal 

do autor, teses e dissertações disponível em sítios de repositórios institucionais, anais de eventos 

disponíveis online e sítios de órgãos governamentais nacionais, sendo que nestes últimos 

buscou-se identificar a legislação vigente sobre assistência estudantil no Brasil. 

 

2.1 Saúde e seus múltiplos conceitos   

 

Conceituar objetivamente o termo saúde pressupõe-se adentrar numa temática 

complexa e diversa. Não foram poucos os autores que já o fizeram. Mas antes de definir o termo 

saúde é necessário entender, a priori, o que é um conceito. 

Os conceitos se constituem a partir de uma reflexão no intuito de expressar 

mentalmente aquilo que a realidade objetiva se apresenta de concreto. Sua construção é feita 

social e historicamente, o que faz com que os mesmos sejam dinâmicos e reelaborados de 

acordo com o momento histórico que se vive. (SILVA; SCHRAIBER; MOTA, 2019). Isto 

posto, o conceito de saúde refletirá a conjuntura social, econômica, cultural e política. Sua 

formulação dependerá também da época, do lugar, das concepções científicas, religiosas e 

filosóficas. (SCLIAR, 2007). 

Na contemporaneidade, pode-se afirmar que: 

 
A evolução do conceito de saúde está atrelada a evolução das contribuições 
provenientes das discussões que ocorreram em torno das conferências mundiais e 
regionais de promoção da saúde desde a sua origem. Até os dias de hoje, reafirma-se 
as estratégias propostas pela Carta de Ottawa, tendo os seguintes pré-requisitos 
fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema 
estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Assim, percebemos que há 
décadas a saúde não é construída de forma isolada, mas associada a todas as questões 
básicas e mínimas para o desenvolvimento do ser humano. (LOURENÇO et al., 2012) 
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Dentro de uma perspectiva de alcance do conceito percebe-se um paradoxo. Pode-

se destacar uma visão da saúde como um fenômeno amplo e complexo, considerando a 

importância da promoção da saúde, da integralidade, da singularidade, da humanização, da 

multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e do completo bem-estar, incorporando, ainda, o 

diálogo, a escuta, o carinho, o amor e a qualidade de vida. Já para uma visão reducionista, apesar 

da percepção dos avanços na área da saúde, ainda estão no seu cerne ações pontuais, 

assistencialistas e curativistas na promoção e intervenção no binômio saúde-doença. 

(DALMOLIN et al., 2011). 

No infográfico (FIG. 1) estão representadas as duas visões que, embora pareçam 

ser dicotômicas, se interligam e se complementam. 

 

Figura 1 - Paradoxo em conceitos de saúde 

 
Fonte: DALMOLIN et al.. 2011. Adaptado. 

 

Neste ínterim, assiste-se, atualmente, ao aumento da expressão do paradigma 

biopsicossocial que busca superar o paradigma curativista ou biomédico. Assim, o modelo 

biomédico, incutido no discurso da medicina, em geral, baseia-se no referencial técnico-

instrumental das biociências. Exclui o contexto psicossocial dos significados, dos quais uma 

compreensão integral e adequada dos pacientes e suas doenças depende. O modelo 

biopsicossocial proporciona uma visão completa do ser e do adoecer, que compreende as 

dimensões física, psicológica e social. (DE MARCO, 2006). 

Ainda nesse sentido pode-se afirmar que o indivíduo é possuidor de um conjunto 

de sentimentos, percepções, valores e conhecimentos. Desta forma, quatro dimensões inter-

relacionam-se (FIG. 2) numa dinâmica subjetiva: saúde física, saúde psíquica, saúde social e 

saúde espiritual. (CESTARI et al., 2017). 
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Figura 2 - Dimensões da saúde humana 

 
Fonte: CESTARI et al., 2017. Adaptado. 

 

Entende-se por saúde física o desenvolvimento normal de uma pessoa, com sua 

constituição orgânica em equilíbrio. A saúde psíquica é o estado de autorrealização, a ausência 

de alienação, a capacidade de ter equilíbrio diante de situações diversas na vida, de abertura 

para a relação com o outro e consigo mesmo e liberdade de pensar, de expressar-se e criar. Por 

saúde social entende-se a inserção do indivíduo no grupo social, dispondo de habitação 

adequada, equilíbrio dos fatores econômicos, educação e lazer. A saúde espiritual revela-se no 

modo de encarar a vida, pois acreditar em um Ser superior ou transcendente pode ser importante 

para a superação de dificuldades existenciais. (CESTARI et al., 2017).  

A afirmação de que a “saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso aos serviços de saúde” (MINAYO, 1992) corrobora e complementa o conceito em saúde 

que até aqui se discutiu. Nesta perspectiva, também está o conceito dado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), descrito no preâmbulo de sua Constituição o qual afirma que “saúde 

é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 

ou enfermidade”. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1948). Evidentemente, este 

conceito abre a possibilidade para diversas críticas tendo em vista seu aspecto utópico. Termos 

subjetivos como “completo” e “bem-estar” e a dissociação entre físico, mental e social podem 

ser alvo de inúmeros questionamentos. Para alguns dos críticos, poder-se-ia afirmar, de forma 

mais adequada, que “saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria 

realidade”. (SEGRE; FERRAZ, 1997).  

Não obstante, a definição de saúde dada pela OMS, longe de ser uma realidade, 

representa um compromisso, um norte a orientar as ações de promoção nessa área. Portanto, o 

conceito, por mais utópico e intangível que pareça ser, a ideia de uma saúde ótima deve ser a 
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referência dos agentes que trabalham na sua promoção, por mais que a vida humana esteja 

sujeita a mudanças e instabilidades. (BRASIL, 2009). 

Uma outra abordagem possível é a que contrapõe os conceitos de saúde e doença. 

Nessa direção, teorias indicam que há uma polaridade entre os conceitos. Seriam os extremos 

opostos, ou seja, saúde – positivo e doença – negativo. Ou que doença é o contrário de saúde e 

vice-versa. Esta percepção de que é impossível dissociar saúde e doença também está presente 

no senso comum. Contudo, é necessário pensar a saúde noutra direção, como já afirmado 

anteriormente, rompendo com os paradigmas dominantes, principalmente na busca da 

superação do modelo médico tradicional, a fim de alcançar um novo olhar. Propõe-se, então, 

abordagens que busquem a humanização da saúde, sua promoção e uma medicina centrada no 

paciente. (AYRES, 2007). 

Um resumo histórico (FIG. 3) pode ajudar na compreensão da complexidade e 

multiplicidade dos conceitos de saúde até aqui expostos. 

 

Figura 3 - Concepções de saúde na história 

 
Fonte:  BEZERRA; SORPRESO, 2016. Adaptado 
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2.1.1 Fatores determinantes da saúde: o modelo de Dahlgren e Whitehead 

 

Considerando os diversos fatores determinantes da saúde, o modelo de Dahlgren e 

Whitehead (2007) (FIG. 4) contribui para esta discussão a partir de um universo macro de 

entendimento da saúde. Ele apresenta diversas camadas nas quais aparecem os determinantes 

sociais que juntos com o estilo de vida e fatores pessoais que podem influenciar positiva ou 

negativamente a saúde dos indivíduos. Na camada mais interna do modelo, estão as 

características pessoais como idade, sexo e fatores hereditários. Na camada seguinte, está o 

estilo de vida dos indivíduos. Na próxima camada estão as redes sociais e comunitárias que se 

constituem como apoio fundamental para a saúde das pessoas. Na camada acima aparecem os 

fatores relacionados com as condições de vida e de trabalho. Na última camada estão os 

aspectos em nível macro quais sejam as condições econômicas, sociais e culturais. Brito (2010) 

destaca que todas as camadas se relacionam entre si. 

 

Figura 4 - Determinantes sociais de saúde: modelo de Dahlgren e Whitehead 

 
Fonte: DAHLGREN; WHITEHEAD, 2007. 

 

A partir deste modelo, percebe-se que esta dissertação, cada vez mais, caminha em 

direção a um conceito mais amplo de saúde. Os determinantes sociais perpassam a ideia de 

bem-estar, pois envolvem aspectos que interferem na qualidade de vida do indivíduo.  
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Desta forma, para uma compreensão adequada de saúde e bem-estar é necessário 

entender que ambos os conceitos se aproximam, pois, compreendem a integração de aspectos 

físicos, emocionais, intelectuais e sociais (CRUZ; PINTO, 2002), e assim, em alguma medida, 

a saúde pode ser concebida como sinônimo de bem-estar, observada sua interconexão. 

(LEANDRO; LEANDRO, 2015). 

Um dos modelos de bem-estar mais difundidos é o de Bill Hettler, criado em 1976, 

e que apresenta seis dimensões (FIG. 5). Conforme o autor, o indivíduo deve buscar a alocação 

equilibrada de tempo e energia entre essas seis dimensões. Desta forma, "o bem-estar é um 

processo ativo através do qual as pessoas se conscientizam e fazem escolhas para uma 

existência mais bem-sucedida". (HETTLER, 2020). Apresenta-se no Quadro 1 a definição para 

cada dimensão do modelo de Hettler.  

 

Figura 5 - Modelo de bem-estar de Hettler 

 
Fonte: HETTLER, 2020. Adaptado. 

 

Dessa forma, pensar a saúde significa olhar para o ser como um todo. 
 

A existência de uma pessoa inclui os erros, os fracassos, as privações, as opções de 
vida, os desejos, as angústias existenciais, os desafios e as contradições. Quando 
criamos um conceito de saúde que impede uma conexão com a vida cotidiana, que 
exclui as oscilações, as possíveis aventuras e as escolhas singulares, relacionando 
qualquer afastamento da regra a uma espécie de crime e merecedor de um determinado 
castigo, estamos, ao contrário de produzir saúde, normatizando o comportamento. 
(GAMA; CAMPOS; FERRER, 2014). 
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Quadro 1 - Definição das dimensões do bem-estar de Hettler (1976) 

Dimensões do bem-estar Definição 

Social 
Propósito para estabelecer e manter relações pessoais e comunitárias 
positivas. 

Intelectual 
Capacidade para desenvolver o conhecimento adquirindo ao longo da 
vida competências e saberes de forma contínua. 

Físico 
Praticar atividade física regularmente e se alimentar adequadamente 
com o compromisso de cuidar de si mesmo. 

Emocional 
Condição para reconhecer a própria responsabilidade diante dos desafios 
da vida, encarando seus resultados com estabilidade emocional e 
positividade. 

Espiritual Ter na vida um propósito adotando um sistema de valores. 

Ocupacional 
Utilizar suas características próprias com o propósito de desenvolver um 
trabalho que tenha significado na vida, sendo remunerado ou não. 

Fonte: TOMÁS, 2017. 

 

Sucintamente, os conceitos apresentados até aqui corroboram os apontamentos de 

Tomás (2017), de que a saúde está associada, além de outros, a aspectos como o psicológico 

mental e o emocional. 

Partindo do conceito amplo de saúde, com toda sua complexidade e multiplicidade, 

este estudo propõe agora uma reflexão em que seja possível abordar um campo específico da 

saúde: a saúde mental, que envolve a dor e o sofrimento psíquicos.  

 

2.1.2 Saúde mental 

 

O termo saúde mental situa-se numa área de conhecimento que, mais do que fazer 

diagnósticos e buscar o tratamento, está relacionado à prevenção e promoção da saúde, na busca 

da recuperação e reinclusão do paciente em seu contexto social. (BRASIL, 2003a). 

Assim, por saúde mental entende-se 

 
o estado harmônico que as pessoas desenvolvem e mantêm, para viver em sociedade, 
em constante interação com seus semelhantes e meio ambiente, valendo-se de sua 
capacidade para descobrir e potencializar suas aspirações e possibilidades e, inclusive, 
de provocar mudanças, quando estas são necessárias, face à diversidade do mundo em 
que vivem, sendo porém capazes de reconhecerem suas limitações. (SILVA; 
STEFANELLI, 2004). 

 
Neste mesmo sentido, pode-se afirmar que a saúde mental é um estado de bem-estar 

em que o indivíduo realiza suas capacidades, supera o estresse normal da vida, trabalha de 

forma produtiva e frutífera e contribui de alguma forma para sua comunidade. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013). Já por doença mental entende-se o estado 

em que se encontram as pessoas quando não conseguem desenvolver ou manter-se de modo 
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que é possível viver harmonicamente em sociedade, não conseguindo transformar em realidade 

suas possibilidades. (SILVA; STEFANELLI, 2004). 

É importante salientar que com a Reforma Psiquiátrica, em especial a brasileira, o 

termo doença, distúrbio ou transtorno mental foi substituído por sofrimento psíquico. A 

mudança demonstra o surgimento de práticas clínicas e sociais inovadoras e a melhoria do 

sistema de tratamento em si e suas abordagens que buscam o convívio do portador do 

sofrimento psíquico com a sociedade, retratando uma nova abordagem conceitual do que seja 

loucura. (ALVARES; AMARANTE, 2016).  

Neste sentido, por sofrimento psíquico entende-se o conjunto de condições 

psicológicas causadas por situações diversas, podendo ser reais ou não, que geram algum tipo 

de mal-estar no sujeito. Este mal-estar vai além de algum incômodo de natureza fisiológica, 

possuindo sintomas relacionados aos aspectos emocional e relacional. (CAIXETA; ALMEIDA, 

2013). 

Existem vários termos relacionados à dor psíquica: dor mental, dor emocional, dor 

psicológica. Ela é resultante de uma experiência subjetiva caracterizada pela percepção de 

sentimentos negativos intensos e sua existência não é menos real que outros tipos de dor. Pode-

se afirmar que, na experiência humana, a dor está associada ao sofrimento, não havendo entre 

os termos limites precisos. Importante, ainda, destacar que a dor psíquica é um preditor de risco 

de suicídio, mesmo na ausência de qualquer transtorno mental diagnosticado. Os indivíduos 

que sofrem com a dor psíquica grave não raramente desejam a morte e acabam buscando o 

autoextermínio como forma de acabar com seu sofrimento. (VERGARA, 2019). 

 

2.1.3 Determinantes da saúde mental 

 

A prevalência dos transtornos mentais continua crescendo, com consequências 

significativas sobre a saúde e as relações sociais. Existem inúmeros e diferentes transtornos 

mentais, com características próprias. Eles são caracterizados geralmente por uma combinação 

de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que também podem 

impactar a convivência com outras pessoas. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2020a). 

Para se compreender o estado de gravidade em saúde mental, é necessário observar 

fatores psicológicos, psicossociais, biológicos, além de ambientais e contextuais na Atenção 

Primária à Saúde (APS). Para se definir um caso como grave é preciso considerar questões 

relacionadas à pessoa que manifesta o sofrimento psíquico, à gravidade de sua condição, à 
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intensidade e por quanto tempo permanecem os sintomas e aos fatores externos como condição 

socioeconômica vulnerável, moradia, composição da família (FIG. 6). Ressalte-se que esta 

gravidade pode ser apenas por um período ou poderá ser permanente. Também há a 

possibilidade de ser sanada ou modificada a partir de intervenções de profissionais habilitados 

para atuar em saúde mental. (ALBUQUERQUE; DIAS, 2012). 

 

Figura 6 - Fatores múltiplos que determinam a saúde mental 

 
Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020a. Adaptado. 

 

Conhecimento clínico e experiência são fundamentais na determinação de um 

diagnóstico em saúde mental. Somente por meio de critérios diagnósticos é possível identificar 

sintomas, características de personalidade, funções cognitivas, sinais físicos, comportamentos, 

exigindo habilidade clínica para diferenciá-los de situações que podem ser consideradas 

normais na vida e de reações transitórias a algum tipo de estresse. (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

A seguir, serão abordados os transtornos mentais comuns, pelo fato destes serem os 

que mais prevalecem na população de um modo geral. Isso não significa que os discentes da 

IFES não possam ter outros transtornos graves em saúde mental, porém pela dificuldade de um 

diagnóstico clínico estes não serão aqui abordados. 
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2.1.4 Transtornos mentais comuns 

 

Transtornos mentais comuns referem-se a duas principais categorias diagnósticas: 

transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Esses distúrbios são altamente prevalentes 

na população (daí por que eles são considerados “comuns”). Estes distúrbios não se confundem 

com sentimento de tristeza, estresse ou medo que qualquer pessoa pode experimentar de vez 

em quando em suas vidas. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Eles apresentam 

sintomas como problemas de memória, dificuldade na concentração, irritabilidade, nervosismo, 

insônia e fadiga, contudo, não incluem transtornos psicóticos ou transtornos de personalidade. 

(GOLDEBERG; HUXLEY, 1992). 

As estimativas mais recentes sobre a prevalência destes transtornos, em nível 

global, foram feitas pela OMS com bases em estudos de 2015 e publicadas em 2017. No mundo, 

o número total de pessoas com transtornos de ansiedade foi estimado em mais de 260 milhões. 

Quanto aos transtornos de depressão, o número ultrapassa os 300 milhões. Muitas pessoas, 

ainda, experimentam ambas as condições simultaneamente (comorbidade). (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Com vistas a ilustrar os números estimados com as duas condições em saúde mental 

mais prevalentes, apresenta-se, a seguir, dados com informações em percentuais por região das 

pessoas acometidas por ansiedade (GRÁF. 1) e também referentes ao total da população dos 

países com maior prevalência desse transtorno (GRÁF. 2). Nota-se que o Brasil desponta como 

o país com maior prevalência de ansiedade no mundo.  

Na sequência, apresentam-se dados com informações em percentuais por região das 

pessoas acometidas por depressão (GRÁF. 3) e ao total da população dos países com maior 

ocorrência deste transtorno (GRÁF. 4). O número total de pessoas que vivem com depressão 

no mundo é de 322 milhões, ou seja, 4,4% da população mundial. Quase metade dessas pessoas 

vive na Região Sudeste da Ásia e Região do Pacífico Ocidental, refletindo as populações 

relativamente maiores dessas duas regiões, que incluem a Índia e a China, por exemplo. 
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Gráfico 1 - Prevalência de transtornos de ansiedade por região (pessoas acometidas em 
milhões) 

 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017. Adaptado.  

 

 

Gráfico 2 - Países com maiores prevalências de ansiedade (% da população total) 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017. Adaptado.  
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Gráfico 3 - Prevalência de transtornos de depressão por região (pessoas acometidas em 
milhões) 

 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017. Adaptado.  

 

 

Gráfico 4 - Países com maiores prevalências de depressão (% da população total) 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017. Adaptado.  
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No Brasil, os dados mais recentes sobre saúde mental são resultantes de uma 

pesquisa nacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013 

e publicada em 2014. Uma nova pesquisa iniciada em 2019 e concluída em fevereiro de 2020 

ainda não foi publicada.  

Classificada como doença crônica não transmissível, a depressão foi o único 

transtorno mental pesquisado pelo IBGE. Nos domicílios selecionados como amostra para 

realização da pesquisa, um indivíduo com mais de 18 anos era escolhido para responder ao 

questionário, por amostragem aleatória simples, da lista de moradores construída no momento 

da entrevista. Estimativas apontaram que 7,6% das pessoas foram diagnosticados com 

depressão por um profissional de saúde mental, sendo a região Sul a com maior porcentagem 

(12,6%) (GRÁF. 5). Esses dados representam 11,2 milhões de pessoas acometidas com este 

transtorno mental. (BRASIL, 2014a). 

Os números divergem da pesquisa da OMS (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017) em 1,8%, provavelmente devido ao emprego de metodologias 

diferentes e a períodos distintos de realização das pesquisas. 

 

Gráfico 5 - Brasileiros diagnosticados com depressão por profissional de saúde mental 
por região (% da população total) 

 
Fonte: BRASIL, 2014a. 

 

Não obstante os transtornos mentais comuns sejam problemas de saúde bastante 

frequentes na sociedade, apenas poucos indivíduos que sofrem com estes transtornos são 

diagnosticados e tratados. Ainda que sejam considerados como morbidades psiquiátricas 

menores, estes transtornos demonstram alto grau de sofrimento e prejuízos no dia-a-dia para as 

pessoas acometidas. (SÃO PAULO, 2017). 
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Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (BRASIL, 2014a) mostraram que vários 

foram os motivos relatados citados por indivíduos que não buscaram auxílio médico, apesar do 

diagnóstico de depressão, incluindo a alegação de não estarem mais deprimidos (73,4%), a falta 

de ânimo (6,6%), o longo tempo de espera tempo de espera no serviço de saúde (4,6%), as 

dificuldades financeiras (2,4%) e a incompatibilidade de funcionamento do serviço de saúde 

com as atividades de trabalho (2,1%).  

As consequências destas doenças em termos de perdas de saúde são significativas. A 

depressão é classificada pela OMS como a maior causa de incapacidade no mundo. Já os 

transtornos de ansiedade são classificados em 6º lugar como incapacitantes. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). Existem evidências robustas que o sofrimento mental comum causa 

impacto relevante em alguns dos mais prevalentes agravos à saúde, seja como fator de risco, seja 

diminuindo a aderência ao tratamento ou ainda piorando o prognóstico. (BRASIL, 2013). 

Com relação à depressão, ela é a principal causa de mortes por suicídio. Por suicídio, 

entende-se que é considerado como “todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de 

um ato executado pela própria vítima, ciente do resultado”. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SÁUDE, 2018). Embora ele possa ocorrer durante toda a vida, foi considerado a segunda 

principal causa de morte dos jovens entre 15-29 anos de idade em todo o mundo, perdendo apenas 

para mortes por acidentes. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Destaca-se que a 

adolescência (10 a 19 anos) é um momento ímpar, que prepara o indivíduo para a vida adulta e, 

em virtude de todas as mudanças que ocorrem nessa fase da vida (FIG. 7), as pessoas são 

vulneráveis a desenvolverem transtornos mentais comuns.  

 

Figura 7 - Fatores múltiplos que determinam a saúde mental na adolescência 

 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020b. Adaptado. 
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Perturbação, agressividade, confusão, choro, tristeza, isolamento, apatia e 

insegurança são características e expressões que merecem atenção pois denotam que alguma 

coisa não vai bem com o indivíduo, que também sente incertezas, ameaças e medo diante da 

vida. A esse estado chama-se crise, considerando o sujeito acometido de transtorno mental. 

Nessa condição, a comunicação entre o sujeito e aqueles com quem convive fica bastante 

prejudicada, fazendo aumentar o problema. A abordagem da crise que envolve este tipo de 

componente psíquico-mental costuma ser atribuído aos especialistas em detrimento das 

múltiplas possibilidades que todo profissional de saúde tem para operar satisfatoriamente nestas 

condições. Assim, o sentimento de despreparo para realizar uma intervenção que seja social e 

tecnicamente adequada para fazer diante dessas situações não é menor no leigo, do que a que 

acomete os profissionais de saúde em geral. (BRASIL, 2013).  

 

2.1.5 Do conceito à ação: promoção da saúde 

 

Após a abordagem dos conceitos de saúde, é necessário avançar na pesquisa e 

adentrar em outra seara: a promoção da saúde. Assim, conceitualmente, entende-se como 

 
Promoção – práticas e condutas que procuram melhorar o nível de saúde da 
população; 
Proteção – ações e mecanismos que visam assegurar e manter a saúde do indivíduo; 
Prevenção – procedimentos que objetivam evitar que o indivíduo adoeça ou que a 
“doença” se agrave ou volte a ocorrer. (MORAIS; SOUZA, 2001). 

 
Entre a teoria e a prática pode haver um considerável distanciamento. 

 
Se por um lado o debate acerca do conceito de saúde tem sido bastante ampliado, 
especialmente no meio acadêmico, por outro, institui-se um abismo do ponto de vista 
prático à medida que esse construto não é suficientemente compreendido em todos os 
espaços onde a saúde é debatida, promovida, financiada ou concretizada. (DE SÁ; 
GÓMEZ-PUERTO, 2009). 
 

Neste sentido, deve-se pensar em todas estas “saúdes” conceituadas inicialmente ao 

se planejar as políticas, os programas, serviços e ações que visem promover o bem-estar, tanto 

na esfera individual quanto na coletiva, sem deixar de considerar o contexto social e sanitário 

e as condições necessárias para que surjam de fato sujeitos protagonistas de sua história. 

(COELHO; ALMEIDA FILHO, 2002). 

Ao ampliar o conceito de promoção da saúde, a OMS expressou na I Conferência 

Internacional sobre a Promoção da Saúde, em 1986, por meio da Carta de Ottawa, que “para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem 

saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio 
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ambiente.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1986). Desta forma, a promoção da 

saúde não pode ser considerada de responsabilidade apenas do setor saúde. A promoção da 

saúde vai para além de um estilo de vida saudável, rumo a um bem-estar global. 

Na V Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada na Cidade do 

México (México), em 2000, a OMS destaca no documento titulado “Declaração do México: 

promoção da saúde: rumo a maior equidade” a importância do fortalecimento dos mecanismos 

de colaboração para promoção da saúde em todos os setores e níveis sociais. (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). 

No Brasil, a Carta Magna de 1988 preconiza em seu artigo 196: “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 1988). 

Porém, no que tange à saúde mental, em 2001 foi sancionada a Lei Federal n. 10.216 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais de 

qualquer natureza. Estabelece o normativo que “é responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família”. 

(BRASIL, 2001). 

 

2.1.6 A promoção da saúde na atenção primária 

 

A Atenção Primária em Saúde ou Atenção Básica é uma forma de estruturação dos 

serviços de saúde de forma estratégica integrando todos os aspectos desses serviços, com vistas 

a atender as necessidades em saúde da população. Esse enfoque está em consonância com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como princípios a busca por um sistema de 

saúde voltado a alcançar a equidade social, a corresponsabilidade entre população e Estado, a 

solidariedade e um conceito amplo de saúde. (BRASIL, 2011a). 

Em 1978, na cidade de Alma-Ata na antiga União Soviética, expressando a 

necessidade de ação urgente de ações governamentais e afirmando que os cuidados primários 

de saúde são essenciais para a promoção da saúde de todos os povos, a OMS já recomendava 

que: 
 

todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais de ação, 
para lançar e sustentar os cuidados primários de saúde em coordenação com outros 
setores. Para esse fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos 
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do país e utilizar racionalmente os recursos externos disponíveis. (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SÁUDE, 1978). 
 

Estudos demonstram que os transtornos mentais estão entre os principais problemas 

de saúde do Brasil, ocasionando perda de qualidade de vida e incapacidade para o trabalho. 

Como não se vê altas taxas de mortalidade por parte de pessoas acometidas por transtornos 

mentais, geralmente o poder público não toma as medidas necessárias para o enfrentamento do 

problema. É importante a discussão deste problema no âmbito da atenção primária no qual os 

transtornos mentais aparecem com muita frequência e os profissionais ainda não estão 

capacitados para oferecer o cuidado apropriado aos seus usuários, o que demanda capacitação 

para prevenir e identificar problemas em saúde mental. (BONADIMAN et al., 2017). 

No núcleo do plano de ação da Organização Pan-americana da Saúde, o princípio 

mundialmente aceito é que não há saúde sem saúde mental. Este princípio expressa 

notadamente a imprescindibilidade de uma abordagem integral à saúde e evidencia a relação 

entre os aspectos físico e psicossocial no processo de saúde. Os transtornos mentais ampliam o 

risco de incidência de outras doenças. De outro modo, as enfermidades aumentam o risco de 

incidência de transtornos mentais, transmissíveis ou não. Relacionar a atenção e tratamento dos 

transtornos mentais, e de outras condições físicas, é capaz de apresentar resultados melhores de 

ambos, o que é muito importante especialmente para a atenção primária, na qual os modelos de 

atenção podem ser desenvolvidos de forma integrada. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 2014). 

Para toda e qualquer doença há um elemento de sofrimento psíquico que, às vezes, 

cria obstáculos à adesão a práticas de prevenção ou de vida mais saudáveis. Assim, todo 

problema de saúde é também, e sempre, um problema mental e toda saúde mental é também, e 

sempre, geração de saúde. Nessa perspectiva, será sempre fundamental e imprescindível 

articular saúde mental com atenção básica. (BRASIL, 2003b). 

A Política Nacional de Saúde Mental, sob a coordenação do Ministério da Saúde 

tem em seu escopo estratégias e diretrizes a fim de promover a assistência às pessoas com 

necessidades de tratamento em saúde mental. O acolhimento dessas pessoas e seus familiares 

configura-se como uma estratégia de atenção que é essencial para a identificação das 

necessidades assistenciais, a atenuação do sofrimento psíquico e a elaboração de planos de 

intervenções medicamentosas e/ou terapêuticas. A estrutura de atendimento da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) inclui os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 

Residenciais Terapêuticos, Unidades de Acolhimento, Ambulatórios Multiprofissionais de 

Saúde Mental, Comunidades Terapêuticas, dentre outros. (BRASIL, 2020).  
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A inclusão da saúde mental na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em setembro 2015, destaca a 

importância do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS3) – Meta 3 - Saúde e Bem-

estar, que busca garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em 

todas as idades. O objetivo 3.4 é reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis através de prevenção e tratamento e promoção da saúde mental e bem-estar, 

incluindo a prevenção do suicídio e automutilação. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2018). 

 

2.1.7 A importância da rede de cuidados na promoção da saúde mental 

 

Em 2014, na 66ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, a partir de 

uma visão na qual integra-se saúde mental e atenção primária, foi elaborado o Plano de Ação 

sobre saúde mental cujo objetivo para o período de 2015-2020 é 

 
promover o bem-estar mental, prevenir os transtornos mentais e por uso de 
substâncias, oferecer atenção, intensificar a reabilitação, enfatizar a recuperação e 
promover os direitos humanos das pessoas com transtornos mentais e por uso de 
substâncias para reduzir a morbidade, a perda de capacidade e a mortalidade. 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2014). 
 

Na atenção primária, atender pessoas com problemas de saúde mental é, de fato, 

uma atribuição muito difícil. Considerando esta realidade, é imperioso incentivar efetivamente, 

nas políticas de expansão, formulação e avaliação da atenção básica, diretrizes que integrem a 

dimensão subjetiva dos usuários, considerando seus problemas de saúde mental. Neste 

contexto, as ações voltadas à saúde mental devem ser direcionadas segundo o modelo de redes 

de cuidado, de base territorial e atuação transversal com outras políticas específicas e que 

alcancem a formação de vínculos e acolhimento. (BRASIL, 2003b). 

 

2.1.8 Promoção da saúde mental em adolescentes e jovens  

 

Na atenção básica, como dito anteriormente, são inúmeras as dificuldades 

encontradas pelos profissionais para identificação de transtornos mentais. Essa dificuldade pode 

ser maior quando a população é formada por adolescentes e jovens. Inúmeros aspectos devem 

ser observados como componentes somáticos, como enurese e bruxismo, ou transtornos 

específicos do desenvolvimento como aprendizagem e linguagem. Dificilmente, depressão e 
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ansiedade são consideradas na avaliação de transtornos mentais de adolescentes. Considerando 

que cada adolescente é um sujeito singular, a oferta de serviços em saúde mental deve ser feita 

de modo a acolher, ouvir e responder a cada um e a cada situação em que vive. A escuta deve 

levar em consideração questões subjetivas, familiares e sociais e, ainda, o que foi feito para 

resolução de seus problemas. (BRASIL, 2013). 

Com vistas a fortalecer as diversas iniciativas e diante da exigência de se envidar 

esforços na área da Atenção em Saúde Mental Infanto-Juventil e, ainda, de aprimorar as ações 

propostas e realizadas por inúmeros setores governamentais e não-governamentais, em 2004, 

foi publicada a Portaria Interministerial n.º 1.608 que constituía o Fórum Nacional sobre Saúde 

Mental de Crianças e Adolescentes. Esse fórum passa ser um instrumento significativo de 

gestão, que, por meio de um debate coletivo, considera as diferentes interconexões para o 

fortalecimento de uma política em saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. (BRASIL, 

2005). 

Em sua VII Reunião Ordinária, por meio da Declaração do Rio de Janeiro/2007, o 

fórum recomenda uma aproximação e articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação para desenvolvimento de ações inclusivas relativamente à educação de alunos com 

transtornos mentais. Recomenda, também, que seja fortalecida e ampliada a articulação entre a 

Saúde Mental e a Atenção Básica. Ressalta que é uma exigência absolutamente imperiosa a 

formação permanente de profissionais de saúde mental que atuam na rede de atenção. 

(BRASIL, 2014b). 

 

2.1.9 Sofrimento psíquico: desafios, dificuldades e exigências enfrentados pelo discente na 

universidade 

 

A temática do sofrimento psíquico e saúde mental de alunos universitários vem sendo 

investigada há algum tempo. Os primeiros estudos ocorreram na Europa e nos Estados Unidos, 

ainda no início do século XX. Já no Brasil, esta questão tomou relevância com a expansão 

universitária, principalmente a partir da segunda metade do século XX. (CAIXETA; ALMEIDA, 

2013). 

O ambiente universitário é um lugar onde ocorrem diversas interações sociais e exige 

do acadêmico, no modo de se comportar, habilidades tanto nas relações interpessoais quanto nas 

acadêmicas. Este universo novo com o qual o discente se depara e que lhe apresenta inúmeras 

demandas pode vir a agravar os problemas de saúde mental já existentes ou propiciar que os 

mesmos ocorram. (BOLSONI-SILVA; GUERRA, 2014). 
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Ao ingressar no ambiente universitário, o discente traz consigo ideais narcisistas, 

alimentados pela família, escola, universidade e pela própria sociedade, de se tornar um 

profissional bem formado, perfeito, completo. Com essa concepção, entende que deve atender às 

expectativas de sucesso e de reconhecimento profissional e pessoal. Ao se deparar com a 

impossibilidade de realizar esses ideais, o estudante passa por um processo angustiante. A 

frustração e o reconhecimento dos próprios limites e as dificuldades do meio em responder a essas 

expectativas acabam se traduzindo em sofrimento psíquico. (CAIXETA; ALMEIDA, 2013). 

É possível afirmar que os problemas de saúde mental de estudantes universitários 

surgem em decorrência, principalmente, pela extensa carga horária acadêmica e atividades 

práticas nos cursos, tendo também como causas a exaustão emocional, dificuldades no convívio 

social, distanciamento familiar além da falta de lazer e vida social. (SILVA; FERREIRA FILHO; 

SILVA, 2017). A ocorrência de sintomas que remetem ao sofrimento psíquico é alta entre os 

universitários devido a uma rotina de estudos que contribui para aumentar os problemas relativos 

à saúde mental, “exigindo dos estudantes posturas flexíveis e resilientes no ambiente acadêmico”. 

(ANDIFES, 2019b). 

Pode-se, ainda, elencar uma série de outros desafios enfrentados pelos acadêmicos 

quando do ingresso na universidade: uma forma de estudar diferente da qual estava acostumado, 

ter que lidar com autoridade (professor), falar em público quando for apresentar trabalhos 

acadêmicos, necessidade de fazer novas amizades, morar com outras pessoas até então 

desconhecidas (repúblicas), organizar-se para as tarefas domésticas (repúblicas), cuidar de si 

mesmo e dos próprios pertences, estar longe de amigos e namorado(a), saber administrar renda e, 

muitas vezes, precisar trabalhar para se sustentar. (BOLSONI-SILVA; GUERRA, 2014). 

Portanto, ingressar numa universidade representa, para muitos jovens, mudanças 

significativas em suas vidas. Por isso, todas as novas exigências que surgem demandarão do 

discente recursos cognitivos e emocionais complexos para o enfrentamento dos desafios deste 

novo lugar. (BONIFÁCIO et al., 2011). 

Um estudo transnacional utilizando dados da OMS indica que os transtornos mentais 

são comuns entre os estudantes universitários de todo o mundo e que a grande maioria desses 

transtornos ocorre mesmo antes do início da vida universitária. Uma pequena minoria de 

estudantes universitários com transtornos mentais recebe tratamento minimamente adequado e a 

taxa de tratamento é ainda menor em países de baixa renda. (AUERBACH et al., 2016). 

A V Pesquisa ANDIFES traz em seu capítulo “Saúde e qualidade de vida”, diversas 

dificuldades que interferem de forma significativa na vida acadêmica dos universitários. Dentre 
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as cinco maiores dificuldades enfrentadas pelos discentes estão os problemas emocionais. Os 

dados revelados são (em ordem decrescente): falta de disciplina de estudo (28,4%); dificuldades 

financeiras (24,7%); carga excessiva de trabalhos estudantis (23,7%); empatada com os 

problemas emocionais (23,7%) e; tempo de deslocamento para a universidade (18,9%). 

(ANDIFES, 2019a). Na pesquisa, era permitido responder a mais de uma opção. 

Por meio de dados da IV e V Pesquisa (2014 e 2018, respectivamente), é possível 

observar que na última pesquisa, 83,5% dos graduandos entrevistados responderam que 

vivenciaram alguma dificuldade emocional que interferia na sua vida acadêmica, enquanto que 

na anterior o percentual era de 79,8% (ANDIFES, 2016, 2019a). Na tabela 1 estão apresentadas 

as dificuldades emocionais apontadas pelos discentes nessas pesquisas.  

 

Tabela 1 - Dificuldades emocionais de estudantes nos anos 2014 e 2018 (em %) 
Problemas ou sensações de: 2014 2018 
Ansiedade 58,4 63,6 
Tristeza persistente 19,3 22,9 
Timidez excessiva 15,5 16,2 
Medo/pânico 10,6 13,5 
Insônia/alterações no sono 32,6 32,7 
Desamparo/desespero 22,6 28,2 
Desatenção/desorientação/confusão mental 19,3 22,1 
Problemas alimentares 12,6 12,3 
Desânimo/desmotivação 44,7 45,6 
Solidão 21,3 23,5 
Ideia de morte 6,4 10,8 
Pensamento suicida 4,1 8,5 
Dificuldades emocionais 16,5 83,5 

Fonte: ANDIFES, 2019a. Adaptado. 

 

A ansiedade afeta seis a cada 10 estudantes. Ideia de morte afeta 10,8% da 

população-alvo e pensamento suicida 8,5%. Em relação à IV Pesquisa, o percentual de 

estudantes com ideias de morte era 6,1%, enquanto pensamento suicida atingia 4%. “Está acesa 

a luz vermelha da atenção à saúde mental” (ANDIFES, 2019a),  o que vem sendo corroborado 

por diversos estudos científicos (QUADRO 2).  
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Quadro 2 – Exemplos na literatura científica acerca de sofrimento psíquico em 
universitários 

Título do trabalho 
Tipo de 
trabalho 

Referência Conclusões (recortes) 

Sintomas de depressão, 
ansiedade e estresse em 
estudantes de medicina e 
estratégias institucionais 
de enfrentamento 

Artigo 
original 

COSTA et al. (2020) 

Instituições de ensino superior devem 
apresentar estratégias institucionais para o 
enfrentamento do sofrimento psíquico. 
Programas de tutoria-mentoring; inserção 
da discussão da saúde mental nos currículos 
de medicina; oferecer serviços de apoio 
psicossocial (atendimento psicológico e/ou 
psiquiátrico). 

Transtornos mentais 
comuns em estudantes de 
enfermagem do ciclo 
profissionalizante 

Artigo 
original 

OLIVEIRA et al. 
(2020) 

As instituições devem unir esforços para 
promover ações preventivas e terapêuticas 
entre os alunos que minimizem a 
possibilidade de transtornos mentais graves 
e consumo de álcool e outras drogas. 

Sofrimento psíquico de 
universitários: uma 
revisão integrativa 

Revisão 
integrativa 

BASTOS et al. 
(2019) 

Necessidade de um olhar atento dirigido 
aos estudantes e às suas dificuldades, tanto 
de ordem interna quanto externa, e a 
importância da criação de projetos e 
programas com vista à prevenção e 
promoção da saúde mental no contexto 
acadêmico. 

Revisão integrativa: 
sofrimento psíquico em 
estudantes universitários 
e fatores associados 

Revisão 
integrativa 

GRANER; 
CERQUEIRA (2019) 

Características da vida acadêmica e 
relacionais foram as que mais 
frequentemente associaram-se à presença 
de sofrimento psíquico entre universitários, 
fatores passíveis de modificação, 
mostrando a importância do planejamento 
de intervenções favorecendo o bem-estar 
dos alunos e vivências mais positivas no 
ambiente educacional. 

Depressão em estudantes 
universitários: fatores de 
risco e protetivos e sua 
relação nesse contexto 

Revisão 
integrativa 

BRONDANI et al. 
(2019) 

Sugerem-se pesquisas que descrevam a 
importância de serviços de apoio ao 
estudante nas instituições com a finalidade 
de promover saúde mental para aqueles que 
necessitem de auxílio. 

Alterações de saúde em 
estudantes de 
enfermagem após um ano 
da admissão ao curso de 
graduação 

Artigo 
original 

SILVA et al. (2019) 

Foi observado um aumento significativo do 
estresse em todas as dimensões, uma 
redução na duração e na qualidade subjetiva 
do sono e um aumento no estresse geral e 
nos sintomas depressivos. As instituições 
devem repensar seus elementos 
curriculares, promover resiliência e criar 
espaços para promover a saúde dos alunos.  

Suicídio entre médicos e 
estudantes de medicina: 
revisão de literatura 

Revisão de 
literatura 

SANTA; 
CANTILINO (2016) 

Proposta de diagnóstico e tratamento dos 
transtornos psicológicos. Mudança no 
processo de formação médica. Sugere-se 
também a aplicação de programas de apoio 
que possam avaliar, de forma prática, a 
eficácia de intervenções específicas para o 
problema. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Contextualizado o sofrimento psíquico no ambiente universitário, passa-se a 

abordá-lo sob o enfoque da assistência estudantil no âmbito das IFES.  

 

2.2 Assistência estudantil 

 

A assistência estudantil constitui-se como um conjunto de ações traduzidas em 

serviços que funcionam como apoio ao estudante, democratizando o acesso ao ensino e 

favorecendo a sua permanência no contexto universitário. (RAMALHO, 2013). 

Desta forma, 

 
a assistência estudantil tem como finalidade prover os recursos necessários para 
transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom desempenho 
acadêmico. Assim sendo ela transita em todas as áreas dos direitos humanos, 
compreendendo ações que proporcionem desde as ideais condições de saúde, o acesso 
aos instrumentais pedagógicos necessários à formação profissional, nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, o acompanhamento às necessidades educativas 
especiais, até o provimento dos recursos mínimos para a sobrevivência do estudante 
tais como moradia, alimentação, transporte e recursos financeiros. (ALVES, 2002). 
 

A assistência estudantil é, portanto, uma estratégia de gestão com vistas a garantir 

a permanência do universitário na IFES até a conclusão de seu curso. 

 

2.2.1 Breve histórico das políticas de assistência estudantil no Brasil 

 

As políticas públicas voltadas à assistência estudantil iniciaram-se no século XX, 

quando foi construída a “Casa do Estudante Brasileiro” em Paris, cujo objetivo era receber os 

jovens brasileiros que iam estudar na Europa. (KOWALSKI, 2012). Na sequência, pode-se 

verificar, por meio de um breve resumo histórico (FIG. 9), os principais fatos referentes à 

assistência estudantil no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Figura 8 - Resumo histórico da assistência estudantil no Brasil 

 

Fonte: KOWALSKI, 2012. Adaptado. 

 

Para uma melhor compreensão destes fatos, apresenta-se, a seguir, uma descrição 

pormenorizada, segregando em três fases a assistência estudantil (QUADRO 3). Sabe-se que 

com a expansão universitária promovida pela Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), instituído por meio do Decreto n.º 6.096, 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), 

houve uma ampliação considerável do número de alunos matriculados em cursos de graduação, 

e com isso a assistência estudantil passou por profundas mudanças.   

Com a ampliação da oferta de curso superior no Brasil, percebeu-se que o perfil dos 

alunos também mudou. Passaram a frequentar a universidade pública adolescentes e jovens 

vindos de classes populares, com condição socioeconômica vulnerável. Além disso, muitos dos 

novos alunos tiveram que sair de suas casas para morar nas cidades onde se implantaram os 

campi universitários. (OLIVEIRA; ÁVILA; NASCIMENTO, 2016; IMPERATORI, 2017). 

A questão da permanência dos discentes nas IFES ganhou grande relevância, 

considerando que a democratização de acesso (compreendida como uma política ou conjunto 

de políticas) tornou possível o acesso ao ensino superior a alunos pertencentes a camadas mais 

pobres da sociedade. (ASSIS et al., 2013). 
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Quadro 3 - Resumo dos fatos históricos da assistência estudantil no Brasil 

FASE ANO FATO HISTÓRICO 

Primeira 

1928 
Construção da “Casa do Estudante Brasileiro” em Paris para acolher jovens brasileiros 
que foram estudar na Europa. É considerada a primeira prática de auxílio ao estudante 
brasileiro. 

1931 
Getúlio Vargas, por meio do Decreto n. 19.851 institui a assistência estudantil na 
universidade. 

1934 
A Constituição de 1934 prevê em seu artigo 157 a previsão do fornecimento de material 
escolar, bolsa de estudo, assistência alimentar, dentária e médica. 

1946 
A Constituição de 1946 institui a assistência educacional para alunos “necessitados” e 
também trata de mecanismo referente à saúde dos discentes.  

1961 
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação é aprovada estabelecendo a 
assistência social como um direito a ser garantido de forma igual a todos os discentes.  

1970 
Criação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), com destaque para 
programas de alimentação, moradia, assistência médico-odontológica.  

Segunda 

1987 
Criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE), reunindo os Pró-Reitores ou responsáveis pelos assuntos comunitários 
e estudantis das Instituições Federais de Ensino Superior.  

1988 
Promulgada a Constituição Federal que resultou no amadurecimento da discussão 
relativa a política de assistência estudantil. 

1990 
Limitação de recursos orçamentários para assistência estudantil; discussões sobre a 
Política de Assistência Estudantil de forma fragmentada e restrita a algumas IFES.  

1996 
Aprovada a LDB, não mencionando nenhum tipo de financiamento à Política de 
Assistência Estudantil. 

1998 
Aprovada, na Conferência de Paris, a “Declaração Mundial sobre Educação Superior no 
Século XXI”, destacando a relevância social dos programas assistenciais oferecidos nas 
IFES.  

2001 
Aprovado o Plano Nacional de Educação que dispõe sobre a política de diversificação 
das fontes de financiamento e gestão das Instituições de Ensino Superior.  

Terceira 

2007 
Criado o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
que prevê a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil.  

2007 
A Portaria n. 39 do MEC cria o Programa Nacional de Assistência Estudantil para 
prover recursos necessários à permanência de alunos de baixa renda nos cursos de 
graduação presenciais das IFES. 

2010 
Aprovado o Decreto-lei n.º 7.233, que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e 
financeiros relacionados à autonomia universitária.  

2010 
O Decreto n. 7.234 que cria o PNAES é publicado. Vigente até os dias atuais, ele 
normatiza a assistência estudantil concebida como política pública de direito. 

2010 
Aprovação do Decreto n.º 7416, que regula bolsas de permanência para a promoção do 
acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e 
econômica.  

2014 
Aprovação do Plano Nacional de Educação (2011-2020), cuja meta 12 prevê o 
desenvolvimento de programas de assistência estudantil e ampliação das taxas de 
acesso nas IFES. 

Fonte: KOWALSKI, 2012. Adaptado. 

 

Após permitir o ingresso com a ampliação na oferta de vagas e a introdução de 

políticas de cotas, as IFES tiveram que se empenhar em ações de assistência estudantil, 

imprescindíveis para muitos desses novos discentes ingressantes continuarem em seus estudos. 

Com o novo cenário universitário, apenas garantir o acesso ao ensino superior já não basta. 
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2.2.2 Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

 

Em conjunto com o Reuni, foi criado o PNAES, por meio da Portaria n.º 39, de 12 

de dezembro de 2007, com vistas a garantir a permanência nos cursos de graduação destes 

alunos vulneráveis sócio e economicamente. Mais tarde, o PNAES é consolidado pelo Decreto 

n.º 7.234, de 19 de julho de 2010, vigente até a atualidade. É esse programa que normatiza e 

estrutura a assistência estudantil no conjunto das universidades federais do país tendo como 

objetivos: 

 
I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal; 
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. (BRASIL, 2010a). 

 

As ações de assistência estudantil previstas no PNAES devem ser desenvolvidas 

nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão 

digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e inclusão de estudantes com necessidades 

especiais.  

Preconiza, ainda, o Decreto n.º 7.234 que todas as despesas com a Assistência 

Estudantil abrangidas pelo PNAES deverão estar consignadas no orçamento anual de cada 

Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), obrigando o Poder Executivo a compatibilizar a 

quantidade de beneficiários com os recursos orçamentários existentes, respeitando a legislação 

orçamentária vigente. O PNAES deve atender, prioritariamente, discentes que cursaram a 

educação básica em escolas públicas ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo 

e meio. (BRASIL, 2010a). 

Os gastos com a assistência estudantil nos últimos cinco anos (2015-2019) 

chegaram a monta de R$ 4,9 bilhões (GRÁF. 6). Este valor foi destinado às 63 universidades 

federais e aos Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020). 
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Gráfico 6 - Investimentos das IFES com assistência estudantil (R$ milhões), de 2015 a 
2019 

 
Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020. Adaptado. 

 

Percebe-se que a maior parte dos recursos do PNAES nos últimos cinco anos foi 

alocada em auxílios financeiro a estudantes (62%). O segundo maior gasto (23%) foi destinado 

a serviços de terceiros, necessários para funcionamento de moradias estudantis e restaurantes 

universitários. O terceiro maior gasto (8%) refere-se a material de consumo como gêneros 

alimentícios, gás, material de limpeza, material educativo e esportivo, material para 

manutenção de bens imóveis, material de copa e cozinha, material elétrico e eletrônico, material 

odontológico, dentre outros (GRÁF. 7). (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020). 

 

Gráfico 7 - Natureza das despesas – recursos PNAES – 2015 a 2019 

 
Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020. Adaptado. 

 

Pode-se afirmar, a partir de uma análise sociológica, que ao desenvolver a 

assistência estudantil preferencialmente por meio de bolsas, as IFES podem acabar promovendo 

uma assistência que “fortalece o individualismo, que penaliza seus usuários aos responsabilizá-

los exclusivamente pelo seu sucesso escolar e ainda, que a faz ser compreendida de forma 

fragmentada (...). A compreensão de política de assistência estudantil (todo) é interpretada por 
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suas ações (parte)...”. (BORSATO, 2016). 

 
Percebe-se, então, que apesar de se reconhecer os aspectos socioeconômicos como 
um importante elemento que possibilita a permanência de estudantes nas instituições 
de educação superior, a assistência estudantil é um campo de disputas a ser 
consolidado enquanto uma política pública. É nesse cenário que se contextualiza o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), com foco no impacto dos 
fatores socioeconômicos na permanência dos estudantes no ensino superior. 
(IMPERATORI, 2017). 

 
O perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação pode ser conhecido 

por meio de pesquisas realizadas pela ANDIFES, através do FONAPRACE. Assim, a V 

pesquisa, realizada em 2018 e publicada em 2019, demonstrou que pelo menos 70,1% dos 

discentes pertenciam a famílias com renda mensal familiar per capita de até um e meio salário 

mínimo (Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Graduandos (as), segundo faixa de renda per capita mensal familiar, 2018 
 

Faixa de renda mensal familiar per capita  % 
Até meio SM  26,6 
Mais de meio a 1 SM  26,9 
Mais de 1 a 1 e meio SM  16,6 
Subtotal até 1 e meio SM  70,1 
Mais de 1 e meio a 3 SM  16,7 
Mais de 3 a 5 SM  5,9 
Mais de 5 a 7 SM  2,8 
Mais de 7 a 10 SM  0,8 
Mais de 10 a 20 SM  0,6 
Mais de 20 SM  0,1 
Não respondeu  3,0 
Total  100,0 

Fonte: ANDIFES, 2019a. SM – Salário mínimo 

 

Considerando o público-alvo prioritário do PNAES, conforme a V Pesquisa 

ANDIFES, conclui-se que dos 1.200.300 de alunos matriculados nas IFES, 842.610 estão dentro 

do perfil considerado apto a ser beneficiado pelo programa (70% do total). (ANDIFES, 2019a). 

Todavia, em coleta de dados realizada pelo Ministério da Educação no âmbito das 

instituições de ensino, ocorrida em 2017, com base em dados extraídos do Sistema Integrado de 

Orçamento do Governo Federal (SIOP), demonstra que foram assistidos pelo PNAES, 

aproximadamente, 250 mil estudantes e concedidos mais de um milhão de benefícios. (BRASIL, 

2019). Considerando que haviam 1,1 milhão de estudantes em 2017 (BRASIL, 2018b), este 

quantitativo corresponde, aproximadamente, a 22% do total de matriculados, infere-se, então, que 

no ano de 2017, cerca de 520.000 alunos ficaram sem assistência, mesmo possuindo o perfil 
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considerado necessário para ingresso no programa.  

Na Pesquisa ANDIFES de 2018, quando os discentes foram questionados se haviam 

sido beneficiados por alguma ação ou programa referente à assistência estudantil, 30,0% dos 

graduandos responderam positivamente, o que corresponde a aproximadamente 360 mil estudantes 

beneficiados. No âmbito da assistência estudantil (GRÁF. 8), os serviços, ações ou programas mais 

utilizados foram: alimentação (acesso aos restaurantes universitários, com ou sem bolsa ou auxílio 

financeiro), 17,3%; transporte (via bolsa, isenções ou auxílios financeiros), 8,2%; bolsa 

permanência da instituição, 7,6%; e moradia (acesso à moradias estudantis, a bolsas ou auxílios 

financeiros), 7,5%. Quanto aos acessos a atendimento psicológico, 3,0% dos alunos fizeram uso 

deste serviço gratuitamente.  

 

Gráfico 8 - Graduando (as) segundo a participação em ações e programas de assistência 
estudantil (em %) – 2014 e 2018 

 
Fonte: ANDIFES, 2019a. 
 

É fundamental destacar que em relação à pesquisa realizada em 2014, todos os 

programas e ações no campo da assistência estudantil apresentaram diminuição da cobertura na 

pesquisa de 2018. Isso pode ser explicado pela redução de orçamento do PNAES nos anos de 

2017 e 2018, pela extinção de alguns programas governamentais e inflação do período, fazendo 

com que ocorresse uma contração no financiamento da assistência estudantil ao mesmo tempo 

em que se consolidava a democratização de acesso ao ensino superior. (ANDIFES, 2019b).  
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2.2.3 A Assistência estudantil e sua aproximação com a assistência social 

 

É evidente a tendência à assistencialização quando são implementados os 

programas de assistência estudantil, de maneira geral, fazendo com que as ações que garantem 

o acesso e a permanência dos discentes apresentem-se de forma segmentada e fragmentada. 

Tais programas de assistência estudantil ficam restritos a critérios de elegibilidade semelhantes 

aos da Política de Assistência Social. (MORAES; LIMA, 2011). 

 
A política assistencialista que tem sido implementada pelas universidades federais 
brasileiras baseia-se sobretudo no suporte financeiro aos estudantes carentes, ainda 
muito aquém da demanda, deixando em plano secundário as suas necessidades de 
ordem acadêmica, simbólica e existencial, relacionadas a sentimentos de não 
pertencimento a um ambiente ainda elitista e pouco propício à inclusão. (PAULA, 
2017). 
 

Neste sentido, uma assistência estudantil deve ir além da questão da vulnerabilidade 

social, sendo desenvolvida de modo que contemple todos os discentes em suas mais diversas 

necessidades. (MORAES; LIMA, 2011). Sabe-se que ser humano possui necessidades bem 

mais complexas que extrapolam a questão básica da sobrevivência. Por isso, 

 
a política de assistência estudantil, tem vários desafios (...) e um dos desafios é avançar 
para além de questões economicistas o que prioriza apenas a vida acadêmica, 
considerando-se que a permanência não está limitada apenas ao aspecto financeiro, 
aspectos como saúde, questões didáticos-pedagógicas, pertencimento, espaços de 
permanência, creche entre outros, são situações especificas que atingem muitos 
brasileiros que permanecem excluídos do direito a educação, no entanto, o papel das 
políticas públicas é garantir a universalidade do acesso à educação. (LIMA, 2018). 
 

No debate sobre a necessidade de uma assistência estudantil de caráter universal, é 

imprescindível acrescentar a informação “de quem dela necessitar”, assim como está definido 

na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993). Se assistência logo já se vincula aos 

critérios da Assistência Social de vulnerabilidade social, é certo que atenderá não ao conjunto 

de estudantes e suas mais diversas necessidades, mas aqueles que não dispõem dos recursos 

mínimos para sobreviver. (LIMA; MORAES, 2013). 

 As políticas públicas demandam, pois, de diagnósticos profundos de suas 

concepções, de modo que os discentes, público-alvo destas políticas, sejam compreendidos, 

respeitados e sejam capazes de sentirem atores políticos nesse processo. (MACHADO; 

GRACIANO, 2016). 
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2.2.4 O PNAES sob a ótica das epistemologias 

 

É possível abordar o PNAES sob diferentes epistemologias (QUADRO 4), olhares 

como do positivismo, do utilitarismo, do funcionalismo, do sistemismo, da dialética e da 

complexidade.  
 

 

Quadro 4 - Diferentes perspectivas na abordagem do PNAES 

PERSPECTIVA PERGUNTA RESPOSTA/ABORDAGEM 

Positivista O que é o PNAES? 
As lentes frias de um decreto revelam uma verdade produzida pelo 
governo brasileiro na tentativa de consolidar o binômio acesso-
permanência nas IFES. 

Utilitarista 
O que ganhamos 
com o PNAES? 

Segue o caminho das vantagens que podem ser obtidas com o 
PNAES: 
✓ Benefícios à nação: ações sociodesenvolvimentistas; 
✓ Benefícios ao governo: reflexo nas urnas; 
✓ Benefícios ao estudante: assistido em diversas de suas 

necessidades como alimentação, transporte, saúde, esporte etc.; 
✓ Benefícios aos professores: os alunos teriam mais foco em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que não se 
preocupariam tanto com questões socioeconômicas pois estariam 
assistidos pela IFES; 

✓ Benefícios aos gestores da IFES: melhoria nos indicadores 
institucionais, como redução da evasão e retenção. 

Funcionalista 
Qual é a finalidade 
do PNAES? 

Compreender a finalidades do PNAES é reconhecer seu papel 
social ampliando as condições de permanência dos estudantes na 
educação superior pública federal.  

Sistêmica 
Como o sistema se 
comporta? 

Há um paradoxo no binômio acesso-permanência, uma vez que os 
recursos investidos na permanência não são proporcionais àqueles 
investidos em acesso (ampliação de vagas, política de cotas). O 
PNAES é um subsistema dentro do sistema educacional brasileiro. 

Dialética 
Quais melhorias 
são necessárias ao 
PNAES? 

As verdades não são absolutas. O PNAES precisa de melhorias 
como: 
✓ Composição e recomposição das equipes que atuam na 

assistência estudantil (aumento de servidores, capacitação) 
✓ Fortalecimento da assistência estudantil dando relevância à Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários; 
✓ Implantação e ampliação de políticas de promoção e de 

assistência integral à saúde dos discentes; 
✓ Fortalecimento das dez áreas previstas no PNAES (alimentação, 

transporte, esporte...). 

Complexidade 
E agora, para onde 
vamos? 

Há um grau de incerteza nesta resposta. As variáveis que afetam o 
binômio acesso-permanência são bem numerosas e não se 
restringem apenas a uma relação simples de causa e efeito entre 
PNAES e evasão, por exemplo. O olhar mais abrangente direciona 
para uma abordagem muito mais complexa que inicialmente possa 
parecer. 

Fonte: AMATO, 2006; RECKTENVALD; MATTEI; PEREIRA, 2018. Adaptado. 
 

As políticas de assistência estudantis na educação superior devem estar 

direcionadas não só para as questões de ordem econômica, como auxílio financeiro para que o 
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discente possa realizar as atividades diárias na universidade, mas também de ordem 

pedagógicas e psicológicas. (COSTA, 2009). 

 

2.2.5 Uma assistência estudantil para a promoção da saúde mental 

 

O problema de transtornos mentais em universitários é uma discussão atual. A 

sociedade em geral vem enfrentando este problema que afeta milhões de pessoas. Observa-se 

que esta questão é pauta de importantes meios de comunicação (FIG. 9). 

 

Figura 9 - Saúde mental de universitários em foco na imprensa 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da internet (2019). 

 

A permanência dos discentes exige que sua demanda por direitos e necessidades 

básicas sejam atendidas, isso também no que se refere a saúde física e mental. (PEREIRA; 

LIMA; MONIZ, 2017). 

Apesar das dificuldades que desafiam atualmente as IFES em geral, em especial a 

insuficiência de recursos financeiros para atender demandas que surgiram com as políticas de 

ampliação de vagas bem como os recursos humanos escassos, é possível realizar uma política 

de assistência estudantil que atenda aos discentes em suas necessidades, dentre outras, a atenção 

à saúde física e mental. (ASSIS et al., 2013). Assim, são necessários estudos que apontem ações 

específicas das Universidades para redução do sofrimento mental de seus discentes. (SILVA; 

FERREIRA FILHO; SILVA, 2017). 
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Apesar de inúmeros estudos relacionarem maior prevalência de transtornos mentais 

comuns em população de baixa renda (MOREIRA et al., 2011; SILVA; SANTANA, 2012; 

GONÇALVES et al., 2014; SANTOS et al., 2019), não significa que apenas essa relação 

bastaria para identificar o público-alvo da assistência em saúde mental nas universidades 

brasileiras.  

Relacionar saúde/doença mental e vulnerabilidade social é uma matéria complexa 

e exige diversas reflexões e contextualizações para que possam ser compreendidas de forma 

que não haja uma lógica simplista de associação entre estes dois temas. Isso reforçaria mais o 

estigma e preconceitos existentes com relação às pessoas menos favorecidas economicamente. 

O fenômeno do sofrimento mental não pode ser aprisionado em categorias estereotipadas. 

Desse modo, a aproximação entre vulnerabilidade social e saúde/doença mental deve ser 

desenvolvida de forma a evitar o discurso tradicional, incorporando outros saberes ligados aos 

indivíduos que são afetados pelo sofrimento. (GAMA; CAMPOS; FERRER, 2014). 

Se o PNAES continuar sendo o único programa voltado para a permanência na 

universidade, muitos discentes, que não possuem o perfil de beneficiário do mesmo, ficarão 

desassistidos no que tange à promoção da saúde mental. Também ficarão à margem da 

assistência os discentes que possuem o perfil, mas não conseguem alcançar as vagas existentes 

diante dos recursos escassos destinados à assistência estudantil por meio do PNAES.  

Há, ainda, outro ponto importante a destacar que é a efetividade do PNAES 

enquanto política pública.  

 
A concessão de auxílio pecuniário a estes estudantes é uma destas políticas, e precisa 
estar associada a outras ações de caráter político, pedagógico e cultural, que venham 
a ampliar a concepção restrita vigente de assistência estudantil. Uma observação mais 
detalhada dos dados sobre evasão demonstrará que este fenômeno não ocorre apenas 
entre os estudantes em condição de vulnerabilidade social, ainda que sobre estes os 
impactos sejam mais significativos. (FERREIRA, 2017). 
 

Não são poucos os empecilhos relacionados à permanência dos discentes na 

universidade, pois eles enfrentam dificuldades materiais e acadêmicas, relativas ao seu percurso 

na educação básica e a fatores econômicos, sociais e culturais. Percebe-se que a ampliação de 

vagas e as diversas políticas de cotas ao público mais vulnerável não são acompanhados 

adequadamente por políticas que garantam a conclusão dos cursos de graduação. (PAULA, 

2017).  

Os elevados índices de evasão dos estudantes nos cursos de graduação e a correlata 
diminuição da taxa de concluintes nas universidades federais, nos últimos anos (...), 
apesar do incremento das políticas de acesso e assistência estudantil voltadas para os 
setores desfavorecidos socialmente e para as minorias étnicas, fazem com que o ciclo 
de democratização não se complete de forma satisfatória. (PAULA, 2017). 
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O monitoramento do programa por meio de indicadores de desempenho ainda é 

uma questão que precisa ser enfrentada com coragem pelas IFES. Correlacionar evasão ou 

permanência do estudante assistido pelo PNAES é fundamental para avaliação do programa 

enquanto política pública. (LIMA; FERREIRA, 2016). 

A trajetória do PNAES ainda não permitiu concluir sobre sua contribuição efetiva 

para a permanência e melhoria do desempenho acadêmico. Diversos estudos têm sido 

realizados na tentativa de identificar os impactos na vida dos discentes, principalmente seu 

desenvolvimento acadêmico e adaptação à universidade. Mais que ser objeto de um 

assistencialismo, o discente ainda busca por serviços de apoio e orientação. (BARDAGI; 

ANDRADE; TEIXEIRA, 2010). 

Portanto, é necessário discutir que tipo de assistência estudantil se pretende adotar 

de forma a incluir o discente que demanda assistência em saúde mental. Pois, observa-se, que 

a assistência do PNAES tem se desenvolvido mais com foco na alimentação (17,3%) e 

transporte dos discentes (8,2%). (ANDIFES, 2019a; LIMA; FERREIRA, 2016). 

Conforme dados revelados pela V Pesquisa da ANDIFES, o cenário da saúde 

mental dos estudantes universitários é uma questão relevante a ser enfrentada. Defende-se, 

assim, a implementação de programas pelas IFES para evitar problemas de ordem psíquica ao 

mesmo tempo favorecer o bem-estar psicológico a partir de uma abordagem intencional e 

preventiva. (MARTINS, 2011). 

Isto posto, a assistência estudantil deve estar presente em todas as áreas dos direitos 

humanos e deve compreender ações que favoreçam as condições ideais de saúde, o alcance de 

todo aparato didático-pedagógico indispensável à formação do discente, o auxílio às 

necessidades especiais, além da oferta de recursos mínimos para a sua sobrevivência, como 

alimentação, vestuário, moradia, transporte e recursos financeiros. (FINATTI; ALVES; 

SILVEIRA, 2007). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação caracteriza-se como um estudo quantitativo, de caráter descritivo, 

fundamentada em pesquisas bibliográfica e documental. (GIL, 2002; BEUREN, 2008), cujos 

procedimentos adotados para sua condução estão apresentados a seguir.  

 

Figura 10 - Percurso metodológico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 População 

 

Para a pesquisa foram coletados dados de todas as universidades públicas federais 

brasileiras, incluindo também os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e 

do Rio de Janeiro, tendo em vista que foram estas as instituições abrangidas pela V Pesquisa da 

ANDIFES. Ficaram excluídas da pesquisa somente as universidades criadas a partir de 2018, 

ou seja, não participantes da V Pesquisa ANDIFES. 

Participaram do estudo 65 IFES, sendo 63 universidades e dois Centros Federais de 

Educação Tecnológica. 

 

3.2 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de pesquisa (Apêndice A) consistiu em um questionário estruturado 

fechado, composto de 12 perguntas objetivas relacionadas à Assistência Estudantil e Saúde 

Mental. Sua construção foi realizada utilizando a ferramenta gratuita Google Form®. Essa 
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ferramenta possibilitou a governabilidade e comodidade dos colaboradores da pesquisa, com 

relação ao local e horário de participação, considerando que o formulário poderia ser respondido 

em qualquer equipamento que fornecesse acesso à internet. 

De acordo com a metodologia proposta, não houve avaliação do projeto por Comitê 

de Ética, tendo em vista o inciso VII do art. 1º da Resolução n.º 510 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2016), segundo o qual não há necessidade de registro e nem de avaliação a 

“pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei n.º 12.527, de 18 de 

novembro de 2011”. Por um compromisso ético do pesquisador, não foram mencionados os 

nomes das IFES ao longo do estudo, apesar de se tratar de dados públicos. 

O questionário foi validado por meio de pré-teste realizado com um número restrito 

de sete IFES para verificar sua compreensibilidade e confiabilidade. Os respondentes não eram 

o público-alvo da pesquisa e sim os responsáveis pelas informações que não estavam 

disponíveis em seus sítios eletrônicos. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados propriamente dita foi feita pelo envio de link do formulário 

eletrônico, por meio de correio eletrônico, aos responsáveis pela Assistência Estudantil nas 

IFES, elegendo, sempre que possível, os pró-reitores das universidades e os diretores dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ressalta-se 

que todas as perguntas estavam relacionadas às ações institucionais, de cunho público, e não 

dependiam de opinião do responsável pela resposta.  

Até 30 dias transcorridos da submissão do formulário, somente 17 instituições 

(26,2% do total das IFES pesquisadas) retornaram suas respostas. Fez-se, então, uma segunda 

tentativa sendo que, além dos correios eletrônicos já utilizados, os formulários foram enviados 

para outros endereços eletrônicos dos setores das IFES envolvidos com a Assistência 

Estudantil. 

Assim, com a segunda tentativa, outras 30 instituições responderam ao 

questionário, que somadas àquelas da primeira tentativa, correspondia a 72,3% das IFES 

pesquisadas. Para concluir a coleta, foi feita uma terceira e última tentativa, utilizando-se a Lei 

de Acesso à Informação - LAI (BRASIL, 2011b), que regulamenta o direito constitucional de 

acesso às informações públicas.  
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Assim, as mesmas questões foram enviadas para as 18 IFES que não responderam 

nas duas tentativas anteriores. Desta vez, o questionário foi inserido diretamente no corpo da 

mensagem, sem indicação de link externo para preenchimento, o que permitiu que algumas 

questões não fossem respondidas.  

Das 18 instituições acionadas pela LAI, duas não responderam inicialmente, sendo 

que uma das IFES recusou-se alegando que a LAI não poderia ser utilizada para responder a 

pesquisas acadêmicas. Houve recurso por parte do pesquisador e a resposta foi dada em segunda 

instância. A outra IFES não se manifestou dentro do prazo legal e foi necessário recorrer à 

Controladoria-Geral da União (CGU) que, por sua vez, acionou a IFES que então respondeu ao 

questionário. 

Após o recebimento das respostas de todas as instituições envolvidas no estudo, os 

dados foram tabulados em planilhas eletrônicas, sendo as respostas expressas como frequências 

relativas.  

Para a questão relativa ao emprego de recursos do PNAES, foi utilizado o sistema 

Tesouro Gerencial, que reporta dados extraídos do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal - SIAFI. (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020). 

Os filtros utilizados foram: Ação “4002” (PNAES) e o termo “Saúde” na observação do 

documento. Foram considerados três anos (2017 a 2019) tendo em vista que este período 

engloba a V Pesquisa ANDIFES e a coleta de dados deste estudo. 

Quanto a questão das discussões sobre a temática da saúde mental no âmbito das 

IFES, foi pesquisado no sítio eletrônico das instituições o descritor “saúde mental”, 

considerando os anos de 2018 e 2019. Também foi realizada pesquisa com o descritor 

“suicídio”, no mesmo período, para verificar as ações das IFES no enfrentamento do 

autoextermínio de discentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção discutirá, à luz da literatura científica, os resultados coletados na 

pesquisa. Porém, antes de adentrar à discussão, é importante salientar os limites da pesquisa no 

que tange às dificuldades para se obter as informações junto às IFES. Ressalte-se que todos os 

dados coletados são de caráter público e, portanto, deveriam ser facilmente acessados por 

qualquer cidadão que deseja conhecê-los, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. 

Estudo recente (MELO, 2019), com as 20 melhores universidades no Índice Geral 

de Cursos (IGC), demonstrou que todos os sítios eletrônicos das universidades apresentaram 

baixo desempenho em todas as dimensões da transparência. Ficou evidente a necessidade de 

uma conscientização por parte de toda administração pública bem como dos cidadãos a fim de 

divulgar, praticar e ratificar permanentemente a cultura da transparência, melhorando assim, o 

acesso à informação, da participação e do controle social.  
 

4.1 Ações de atenção em saúde mental por meio do PNAES 

 

Às IFES foi perguntado se a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(ou equivalente) desenvolve ações de atenção à saúde mental dos discentes utilizando recursos 

do PNAES, sendo que 57 (87,7%) das instituições afirmaram que sim. 

Observa-se que a atenção à saúde é uma temática importante para o 

desenvolvimento de ações referentes ao PNAES, na perspectiva de uma assistência estudantil 

que procura evitar o modelo assistencialista limitado a repasses financeiros aos universitários.  

(BLEICHER et al., 2016a). É inegável que o número de universidades preocupadas com o 

problema da saúde mental do discente universitário tem aumentado, e que programas de 

assistência ao estudante específicos para esta finalidade têm sido implementados nas IFES 

brasileiras. (OSSE, 2013). Mesmo assim, este estudo identificou que oito IFES ainda não 

empregam recursos do PNAES em atenção à saúde mental, o que pode ser um fato preocupante 

uma vez que essas ações poderiam estar mitigando sofrimentos em um grande número de 

discentes.  

Por outro lado, sabe-se que a maioria dos recursos (62%) do PNAES (GRÁF. 7) 

são destinados em forma de bolsas, ou seja, caracterizam-se como auxílios financeiros ao 

discente. Neste contexto, considerando a escassez de recursos deste programa, realizar ações 

de atenção em saúde mental dentro do PNAES  não é uma tarefa fácil. 
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Ao pesquisar no sistema Tesouro Gerencial da Secretaria do Tesouro Nacional, os 

dados retornados indicaram que apenas 28 IFES (TAB. 3) utilizaram o recurso do PNAES para 

a saúde do discente, número este bem menor em relação ao que foi respondido no questionário 

da pesquisa, na qual 57 instituições responderam utilizar o recuso do PNAES para a saúde dos 

discentes.  

Com base nas respostas das IFES, esperava-se que o número de instituições 

retornado do SIAFI fosse superior aos respondentes, uma que vez que o termo “saúde” é mais 

amplo que “saúde mental” que estava na pergunta. Esta diferença decorre de hipóteses tais 

como os gastos com saúde não foram registrados utilizando o termo “saúde”, tampouco 

especificada sua finalidade no SIAFI ou as IFES não responderam corretamente à questão. 

 

Tabela 3 – Recursos do PNAES aplicados pelas IFES em saúde do discente, 2017 a 2019 

  N.º DE 
IFES 

2019 2018 2017 

Auxílio financeiro a estudantes 16 1.980.344,79 1.558.238,70 277.796,83 
Material de consumo 4 197.121,86 2.167,61 10.648,19 
Serviços de terceiros - pessoa física 3 8.775,00 71.376,07 47.360,00 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica 4 141.224,30 728.370,51 1.725.903,22 
Obrigações tributárias e contribuições patronais 1 -  32,88 1.720,00  

28 2.327.465,95 2.360.185,77 2.063.428,24 
Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020. Adaptado. IFES: Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

Desta forma, observa-se uma enorme dificuldade em encontrar dados precisos sobre 

gastos com saúde, em especial, saúde mental utilizando os recursos do PNAES. As formas de 

registro dos gastos variam bastante. Cada IFES denomina de uma forma os auxílios destinados 

aos discentes e os sítios na internet também não dispõem de informações claras sobre estes 

gastos. 

 

4.2 Ações de assistência estudantil fora do PNAES 
 

Compreendendo a limitação de recursos do PNAES, este estudo questionou se as IFES 

desenvolvem ações de assistência estudantil fora do programa. Quarenta e seis (70,8%) delas 

disseram que sim (GRÁF. 9). Ao mesmo tempo, indagou-se se elas possuem clínicas dos cursos da 

área da saúde, como psicologia, que realiza atendimento especializado em saúde mental incluindo 

a comunidade discente. Isso também representa ações de assistência fora do PNAES. A resposta foi 

positiva para 39 (60,0%) das IFES (GRÁF. 10). 
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Neste ínterim é importante destacar que das 57 IFES que desenvolvem ações com 

recursos do PNAES, 35 delas ainda promovem atenção em saúde mental por meio de clínicas-

escola. 

 
Gráfico 9 - Ações de assistência estudantil 

fora do PNAES

 
Fonte: dados da pesquisa 

Gráfico 10 - Atendimento especializado a 
discentes em clínicas da área da saúde 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os Programas de Saúde Mental voltados a estudantes universitários surgiram nos 

Estados Unidos no início do século XX e na atualidade encontram-se difundidos nas 

universidades do mundo inteiro. (CERCHIARI; CAETANO; FACCENDA, 2005). 

Segundo determinações do FONAPRACE (2012), as IFES devem possibilitar o 

desenvolvimento de ações, prioritariamente para discentes em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica, e também de caráter universal por meio de programas e projetos que incluem, 

dentre outros, Atenção à Saúde Física e Mental.  

Assim, esta concepção do PNAES voltada para a assistência estudantil, 

prioritariamente, a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica foi importante 

no contexto da expansão universitária, mas é preciso avançar na ideia de uma assistência 

estudantil que inclua outros elementos que não a apenas a vulnerabilidade socioeconômica.   

Segundo Moraes e Lima (2011), ao se pensar a assistência estudantil objetivando a 

permanência do discente, é necessária a institucionalização e consolidação de políticas públicas 

que se constituem a partir de ações e atitudes centradas nas demandas de seus discentes.  

Dentre tantas dificuldades, há ainda aquelas de ordem simbólico-subjetiva que  

 
referem-se a uma inclusão excludente efetuada no interior das universidades federais, 
que continuando elitistas, não estão voltadas para receber uma clientela de origem 
popular, no tocante aos currículos pouco flexíveis, à relação professor-aluno, à falta 
de acolhimento para esse novo perfil de estudante que tem ingressado pela expansão 
de vagas e pelas políticas de ação afirmativa. Ou seja, o mesmo espaço considerado 
de inclusão pode ser considerado de exclusão, pois discrimina e expulsa os estudantes 

Sim 
(70,8%)

Não 
(29,2%)

Sim 
(60,0%)

Não 
(36,9%)

Não respondeu 
(3,1%)
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que são diferentes do padrão elitizado e culto ainda requerido pelas universidades 
federais. (PAULA, 2017). 
 

Há um entendimento que os discentes de universidades federais “são especialmente 

vulneráveis a algumas formas de adoecimento, sobretudo em questões relacionadas à saúde 

mental”, sendo necessária, portanto, a criação de uma política pública específica. (BLEICHER 

et al., 2016b). 

 

4.3 Institucionalidade das ações desenvolvidas sem recursos do PNAES  

 

A pesquisa procurou identificar se as ações desenvolvidas fora do PNAES estão 

previstas em algum programa de assistência estudantil institucional (GRÁF. 11). 

 

Gráfico 11 - Ações desenvolvidas fora do PNAES previstas em programa institucional 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

É importante que a assistência estudantil esteja prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) das universidades de modo que as IFES tenham o dever 

de desenvolver as ações voltadas para esse fim.  

O PDI tem como princípio a articulação entre sociedade e poder público e deve 

atender aos anseios da sua comunidade e às políticas públicas do governo (o PNAES é uma 

delas). Assim, torna-se possível o enfrentamento dos desafios da educação superior ao conhecer 

as demandas da sociedade não contempladas por essas políticas. É fundamental a participação 

da comunidade para que haja consistência nas políticas públicas que de fato possam trazer 

benefícios para o atendimento de suas necessidades. O PDI, mais que uma exigência legal, deve 

ser considerado como uma oportunidade para a IFES planejar seu futuro. (LUZ, 2014). 

Sim 
(71,7%)

Não 
(23,9%)

Não respondeu (4,3%)
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Para que a assistência estudantil seja concebida como uma estratégia de promoção 

da saúde, é necessário que as IFES revejam seus sistemas e arquem com a responsabilidade de 

promover a saúde de seus discentes. É fundamental que a “promoção da saúde se constitua 

como um objetivo, que seja parte do projeto institucional e da cultura universitária”. Contudo, 

“ainda não há no Brasil um movimento ou uma política institucional em nível nacional que 

tenha como objetivo a promoção da saúde nas universidades. (OLIVEIRA, 2017). 

É necessário que se faça a discussão de uma assistência estudantil balizada em 

princípios universais que extrapole a satisfação de necessidades básicas de sobrevivência dos 

discentes enquanto durarem seus cursos de graduação nas universidades públicas federais 

brasileiras. Embora, a assistência do PNAES baseie-se numa política cujo objetivo é auxiliar 

financeiramente os universitários de forma que consigam concluir seu curso superior, é necessário 

que a política da IFES não esteja atenta apenas ao viés econômico e financeiro. É imprescindível 

uma análise conjunta considerando os aspectos psicossociais e pedagógicos. (LIMA, 2018). 

 
A alteração dos padrões de vida dos estudantes não depende apenas da estruturação 
de programas que garantam as condições imediatas de sobrevivência, mas de um 
conjunto de ações que ofereçam garantia de permanência do conjunto de sujeitos e 
que esteja orientada pela interlocução com o conjunto das políticas sociais. A 
construção de uma política de assistência estudantil que se proponha a alterar o quadro 
de desigualdade e pobreza no âmbito da educação, apenas reproduzirá o padrão 
emergencial no âmbito da política de Assistência Social e esta não deve ser a 
característica dominante de uma política universal. (LIMA; MORAES, 2013). 
 

Além disso, é importante a institucionalização de ações voltadas para atenção à 

saúde mental. Isso torna os projetos em ações permanentes, sem interrupções e com garantia de 

continuidade. Institucionalizar as ações em saúde mental permite, também, construir parcerias 

mais sólidas e contínuas com os setores existentes como as Clínicas de Psicologia dos cursos. 

(FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 1995; ASSIS, 2013). 

 

4.4 Existência de estudos que embasam as ações de atenção em saúde mental 

 

O planejamento de ações em assistência estudantil requer estudo de demanda. 

Nesse sentido, a pesquisa procurou identificar se há nas IFES estudos institucionais que 

embasam o desenvolvimento de ações para o enfrentamento de problemas relacionados a 

transtornos mentais em discentes. O resultado revelou-se surpreendente, considerando que 

menos da metade das IFES, 32 (49,2%), procuram embasar suas ações por meio de estudos 

técnicos institucionais (GRÁF. 12). Por outro lado, 70,8% afirmam que utilizam os resultados da 

Pesquisa ANDIFES para o enfrentamento deste problema (GRÁF. 13).  
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Gráfico 12 - Existência de estudos 

institucionais que embasam as ações de 
atenção em saúde mental 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Gráfico 13 – Utilização dos dados da 
Pesquisa ANDIFES 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

É indiscutível que para a promoção de qualquer política pública é necessária a 

realização de estudos e avaliações que possibilitem o diagnóstico das reais necessidades do público 

que se pretende atingir. Os estudos possibilitam, ainda, mensurar a eficácia e eficiência das políticas 

no atendimento aos objetivos expressos em seu escopo. (ASSIS, 2013). 

O FONAPRACE, desde sua criação em 1985, vem dedicando-se a formulação de 

políticas de assistência estudantil no âmbito das universidades federais brasileiras. Dentre os 

estudos desenvolvidos pelo FONAPRACE destacam-se as pesquisas que buscam conhecer o perfil 

socioeconômico e cultural dos discentes da graduação das IFES. Estas pesquisas, que são realizadas 

desde 1996, permitem conhecer as demandas e características dos alunos que são alvo das políticas 

de assistência estudantil. (FONAPRACE, 2012). 

As políticas desenvolvidas pelas IFES no que tange à assistência estudantil têm 

como objetivo principal diminuir as desigualdades por meio do acesso ao direito à educação 

pública. Assim, os resultados apresentados pela pesquisa ANDIFES contribuem na elaboração 

de um diagnóstico das vulnerabilidades. O diagnóstico é o primeiro passo para encontrar as 

respostas e soluções eficazes na implantação de uma assistência estudantil adequada às 

demandas dos discentes. (ANDIFES, 2019c). 

 

4.5 Discussão da temática saúde mental no âmbito das IFES 

 

Foi perguntado às IFES se a temática do transtorno mental em discentes é uma 

discussão frequente no âmbito das universidades. A maioria expressiva respondeu sim à 

Sim 
(49,2%)

Não 
(47,7%)

Não respondeu (3,1%)

Sim 
(70,8%)

Não 
(29,2
%)
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questão, 59 (90,8%). Apesar da questão não ter indicado que as discussões seriam aquelas 

promovidas por setores responsáveis pela assistência estudantil, o questionário foi enviado 

apenas para as Pró-Reitorias de assuntos comunitários e estudantis ou equivalentes, de modo 

que quem respondesse, pensaria as discussões sendo promovidas não no âmbito acadêmico e 

sim no administrativo. As discussões sobre esta temática ajudam a entender o cenário do 

sofrimento psíquico para o planejamento de ações de assistência em saúde mental. 

Pesquisando os sítios eletrônicos das IFES (GRÁF. 16) com a expressão “saúde 

mental”, constatou-se que 54 instituições promoveram discussões nos últimos dois anos, o que 

corresponde a 83,1%. 

 

Gráfico 14 – Discussões da temática saúde mental publicadas nos sítios eletrônicos da IFES 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A diferença encontrada pode ser explicada devido a alguns fatores como:  

a) a pergunta do questionário não determinou a temporalidade, apenas utilizou o 

termo “frequente” o qual pode ser interpretado subjetivamente;  

b) eventos realizados com a finalidade de discutir a temática da saúde mental podem 

não ter sido divulgados nos sítios eletrônicos; 

c) eventos que não foram realizados pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil ou 

equivalente, mas no questionário foram informados como realizados pela IFES; 

d) falhas nos mecanismos de busca. 

Grupos de estudos, debates, mesa redonda, roda de conversa, núcleos de apoio, 

seminários, palestras, grupos de trabalho, programas em rádio, material informativo são, dentre 

outros, espaços e momentos importantes de discussão do problema (QUADRO 5). As IFES 

foram escolhidas aleatoriamente, apenas a título de exemplo. 
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Quadro 5: Discussão nas IFES sobre saúde mental 

IFES AÇÕES FONTE 
Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul 
— UFMS — 

Roda de 
conversa 

https://cptl.ufms.br/2018/09/11/roda-de-conversa 
-precisamos-falar-sobre-saude-mental-na-universidade/ 

Universidade Federal 
Rural da Amazônia 
— UFRA — 

Colóquio 
https://novo.ufra.edu.br/index.php?option 
=com_content&view=article&id=1460:ufra-realiza-i-coloquio-
sobre-saude-mental-2&catid=17&Itemid=121 

Universidade Federal de 
Minas Gerais 
— UFMG — 

Mesa 
redonda 

https://ufmg.br/comunicacao/eventos/mesa-redonda-na-
psicologia-coloca-em-discussao-a-ansiedade 

Universidade Federal da 
Integração Latino-

Americana 
— UNILA — 

Cinedebate 
https://portal.unila.edu.br/eventos/cinedebate-as-vantagens-de-
ser-invisivel 

Universidade Federal de 
Alfenas 

— UNIFAL — 
Palestra https://www.unifal-mg.edu.br/portal/tag/saude-mental/ 

Universidade Federal do 
Rio Grande de Sul 
— UFRGS — 

Grupo de 
trabalho 

https://www.ufrgs.br/humanista/2019/10/10/como 
-enfrentar-o-adoecimento-mental-na-universidade- 
conheca-iniciativas-de-professores-e-alunos/ 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 
— UFRN — 

Debate http://escoladesaude.ufrn.br/?p=7991 

Universidade Federal do 
Amazonas 
— UFAM — 

Seminário 
https://www.ufam.edu.br/ultimos-eventos/686-professora-iolete-
ribeiro-profere-palestra-saude-mental-e-universidade-nesta-
quinta-feira-17.html 

Universidade Federal do 
Pará 

— UFPA— 

Programa em 
Rádio 

http://radio.ufpa.br/index.php/saest-e-voce/ 
saude-mental-na-universidade/ 

Universidade Federal de 
São Carlos 

— UFSCAR — 
Vídeo http://www.labi.ufscar.br/2017/11/03/saude-mental/ 

Universidade Federal de 
Goiás 

— UFG — 
Encontro 

https://www.ufg.br/n/91036-encontro-discute-a-saude-mental-no-
dia-a-dia-da-enfermagem 

Universidade Federal de 
Lavras 

— UFLA — 
Oficina 

https://ufla.br/noticias/institucional/13222-oficinas-sobre-saude-
mental-serao-realizadas-na-ufla 

Universidade Federal do 
Ceará 

— UFC — 
Curso 

http://www.ufc.br/noticias/13452-abertas-inscricoes-para-curso 
-de-capacitacao-em-saude-mental-na-modalidade-a-distancia 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

O FONAPRACE tem discutido permanentemente a questão da saúde mental. Ele 

se constitui como um espaço apropriado para se pensar qualquer temática que esteja relacionada 

à assistência estudantil nas universidades federais brasileiras. 

Desde 2010, após a constituição de um grupo de trabalho de Assistência à Saúde, o 

debate tem se pautado, dentre outras, pelas seguintes questões: definição de política de 

promoção à saúde do estudante; levantamento das demandas das necessidades de saúde física 

e mental dos estudantes universitários, integrando os dados dentro de uma política; criação de 

um instrumento de registro unificado para a realização de pesquisa sobre as demandas em saúde 
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dos universitários; divulgação do SUS dentro de prevenção e de promoção para toda a 

comunidade. (ANDIFES, 2010).  

 

4.6 Política de acolhimento para identificação de discentes com transtornos mentais 

 

Ao serem indagadas se há uma política de acolhimento suportada pela IFES que 

possibilite identificar os discentes com transtornos mentais, 61,5% responderam sim. 

Os problemas emocionais revelados pela V Pesquisa ANDIFES estão entre as 

maiores dificuldades encontradas pelos estudantes nas universidades brasileiras. As 

dificuldades que mais afetam o desempenho acadêmico, em ordem decrescente, são a falta de 

disciplina de estudo (28,4%), as dificuldades financeiras (24,7%), a carga excessiva de 

trabalhos estudantis (23,7%), empatada com os problemas emocionais (23,7%); e pelo tempo 

de deslocamento para a universidade (18,9%). (ANDIFES, 2019b). 

Pela importância do problema, percebe-se a necessidade da existência de espaços 

de acolhimento para os universitários e de atuação precoce no início do curso, com ações que 

incluem a recepção e a escuta quando ingressam na universidade. Ressalta-se a importância de 

acolhimento do aluno o mais brevemente possível para identificação e encaminhamento 

apropriado daqueles discentes com maior gravidade no que tange a transtornos mentais. 

(RIBEIRO et al., 2019). 

Observa-se que, além dos programas de assistência estudantil como o PNAES, 

orientado ao apoio financeiro, cada vez mais tem sido necessário um conjunto de novas ações 

voltadas ao acolhimento. Nesta perspectiva, as atividades de recepção e orientação nos 

primeiros dias quando do ingresso do discente, e as ações de combate ao trote e outros tipos de 

violência assume relevante papel na construção de trajetórias exitosas na universidade. 

(FERREIRA, 2017). 

Se o processo de transição e adaptação no ensino superior é bem-sucedido, de 

maneira especial no primeiro ano do curso, a permanência e o sucesso dos alunos são visíveis. 

É por isso que fica cada vez mais evidente que a democratização do acesso à universidade deve 

ocorrer concomitantemente com ações e iniciativas institucionais que busquem promover a 

integração de todos os discentes, objetivando sua permanência e a conclusão satisfatória de seu 

curso. (BISINOTO; RABELO; SANTOS, 2017). 
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Na literatura são apresentadas algumas práticas exitosas realizadas por IFES que 

entendem a importância do acolhimento do calouro dado o momento relevante que isso 

representa em sua vida (QUADRO 6). 

 

Quadro 6 - Práticas de acolhimento realizadas pelas IFES  

AÇÕES LITERATURA 
▪ Transformação da recepção institucional dos calouros em uma prática efetiva de 

acolhimento, superando o tradicional ritual burocrático de repasse de informações; 
▪ Capacitação de discentes veteranos para a participação das atividades de recepção e 

acolhimento, criando oportunidade para troca de experiências, além de um 
acompanhamento mais individualizado e fisicamente presente; 

▪ Reforço da oferta e divulgação dos serviços de acolhimento e assistência estudantil, 
principalmente das atividades de reforço pedagógico e acolhimento psicológico.  

ACCORSI (2015) 

▪ Combate ao trote; 
▪ Afiliação/Apadrinhamento de calouros; 
▪ Orientações acadêmicas por docentes; 
▪ Reunião com mães e pais apresentando à família o conjunto de ações e programas 

voltados à melhor adaptação destes alunos à universidade; 
▪ Encontro com as lideranças estudantis constituídas visando uma orientação dos 

próprios pares, sem a sensação de risco, típica das práticas de trote.  

FERREIRA (2017) 

▪ Pensar o acolhimento de forma mais ampla; 
▪ Criação de um comitê de acolhimento estudantil com o objetivo de fortalecer ações 

já existentes e estimular novas abordagens para o acolhimento; 
▪ Formação de grupos com discentes veteranos e profissionais da psicologia, numa 

espécie de psicoterapia de grupo, com no máximo seis encontros; 
▪ Estímulo aos programas de tutoria, acolhendo os alunos que estão na transição do 

ensino médio para o superior; 
▪ Oferta de palestras abordando a temática da saúde mental; 
▪ Levar o calouro a conhecer as Ligas Acadêmicas, atléticas, projetos relacionados à 

música, arte, cultura e esporte. 

SCORSOLINI-
COMIN; 

GABRIEL (2019) 

▪ Programa de Integração Acadêmica; 
▪ Saudações aos aprovados; 
▪ Registro de matrícula em quatro etapas: a) alunos veteranos capacitados 

recepcionam e orientam os calouros e familiares; b) Tour no campus por meio de 
visita guiada aos principais pontos da universidade; c) Mostra de oportunidades: 
estandes com informações e prestação de serviços como Assistência Estudantil, 
Serviço de Orientação ao Universitário, dentre outros; d) Primeira selfie na 
universidade e entrevista aos meios de comunicação existentes como rádio e TV; 

▪ Cerimônia de boas-vindas: recepção coletiva com a presença da Administração 
Superior; 

▪ Programação artístico-cultural que inclui atividades esportivas, culturais e sociais. 
 

BISINOTO; 
RABELO; 

SANTOS (2017) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

 

Como se vê, a literatura apresenta diversas ações voltadas ao acolhimento. A 

relação de ações de acolhimento poderia se estender, mas aquelas aqui elencadas são suficientes 

para se ter uma noção do que pode ser feito. É claro que cada IFES deve observar sua 

especificidade ao adotar quaisquer ações consideradas exitosas, uma vez que que ocorrem ou 

ocorreram em contextos e realidades, às vezes, diferentes daquela na qual se pretende 

implementá-las.  
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Desse modo, as ações voltadas ao acolhimento do discente ingressante podem 

contribuir para uma aproximação positiva à instituição e ao curso. Porém, observa-se um 

panorama bem diversificado, pouco sistematizado no que tange às atividades voltadas para o 

acolhimento dos calouros no ensino superior. (ALBANAES et al., 2014). 

 

4.7 Atendimento especializado em saúde mental 

 

Nesta questão, o estudo procurou investigar se as IFES possuem atendimento 

especializado em saúde mental realizado por profissionais de saúde (médicos e/ou psicólogos) 

lotados para essa finalidade. A maioria expressiva disse sim, 59 (90,2%) (GRÁF. 15). Contudo, 

quando indagadas se o número de profissionais é suficiente para atender a demanda existente 

de alunos com transtornos mentais, quase a totalidade destas 59 IFES, 58 (98,3%) respondeu 

que o número não é suficiente (GRÁF. 16). 
 

Gráfico 15 - Possui atendimento 
especializado em saúde mental 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Gráfico 16 - Número de profissionais é 
suficiente para atender a demanda  

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A V Pesquisa ANDIFES revelou que 32,4% da população-alvo estiveram ou está 

em atendimento psicológico: 13,7% buscaram atendimento psicológico há mais de um ano, 

9,0% disseram utilizar-se de atendimento no último ano, e 9,7% declararam estar fazendo 

acompanhamento psicológico. (ANDIFES, 2019a). 

Um serviço bastante comum e utilizado pelos discentes é o plantão psicológico. O 

plantão busca atender a demanda emocional do cliente em emergência, podendo ocorrer em 

uma ou mais sessões. (SOUZA, 2011). 

É importante destacar a atuação de profissionais de Psicologia, pois são preparados 

tecnicamente para lidar com a questão da saúde mental dos discentes. De um modo geral, o 

Sim 
(90,2%)

Não
(9,8%)

Não 
(98,3%)

Sim
(1,7%)
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atendimento ocorre por meio de orientações individuais ou grupais. Esse serviço proporciona 

oportunidade para o aluno compartilhar suas vivências, sentimentos, medos e angústias, 

encontrando um apoio para enfrentar suas dificuldades.  (SILVEIRA, 2012). 

As IFES constituem-se como terreno fértil à ação dos profissionais de psicologia na 

oferta de serviços que contemplem equipes multidisciplinares, bem como na condução de 

estudos que proporcionem uma reflexão sobre esta temática. (SOUZA, 2011). 

Porém, este estudo revela a insuficiência do número de profissionais para realizar 

os atendimentos. Nesse sentido, é necessária a abertura de novas vagas de técnicos 

administrativos em educação com formação em Psicologia (SILVEIRA, 2012), além do 

desenvolvimento de outras ações para que seja possível atender a demanda existente em saúde 

mental. 

 

4.8 Convênios e parcerias da IFES com serviços públicos de referência em saúde mental 

 

Quando perguntada se a IFES possuía convênio e/ou parceria com algum serviço 

público de referência em saúde mental para encaminhamento de discentes com sofrimento 

psíquico, sendo que 35 (53,8%) disseram não (GRÁF. 17). 

 
Gráfico 17 - Estabelecimento de convênio/parceria com serviço público de referência em 

saúde mental 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A V Pesquisa ANDIFES procurou saber sobre o cuidado que cada discente tem com a 

saúde no que diz respeito a busca de atendimento médico, incluindo assistência preventiva. 

Perguntados a quem procuravam os discentes se caso sentissem a necessidade de atendimento 

médico, 53,6% responderam que recorriam à rede pública de saúde. 35,6% recorriam a rede 

Sim 
(46,2%)Não

(53,8%)
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particular por meio de planos de saúde. 4,1% buscam a rede particular, mas sem planos de saúde e 

2,7% procuravam os serviços de saúde oferecidos pela própria universidade. (ANDIFES, 2019a). 

Esses dados demonstram a importância de se estabelecer parcerias e convênios com os 

serviços de referência em saúde, especialmente em saúde mental como os CAPS, nos quais são 

realizados os principais atendimentos em saúde mental.  

A promoção da saúde na universidade somente avançará a partir de novas parcerias 

com órgãos, instituições e demais setores relacionados à saúde. O setor saúde pode contribuir de 

forma significativa para o aperfeiçoamento de ações de promoção à saúde considerando que é um 

dos eixos de sua atuação. (OLIVEIRA; ÁVILA; NASCIMENTO, 2016). 

A IV Conferência Nacional de Saúde reafirmou os CAPS como instrumento essencial 

do modelo de atenção psicossocial, destacando sua função estratégica de articulador da rede de 

serviços, ressaltando, ainda, a necessidade de ampliar as parcerias entre os mais diversos setores 

que se dedicam à saúde mental, atuando de modo articulado com as demais políticas públicas. 

Dentre as parcerias, destacou aquelas com universidades para que desenvolvam projetos voltados à 

inclusão social de pessoas assistidas pela rede de saúde mental por meio da cultura, esporte e lazer. 

(BRASIL, 2010b). 

 

4.9 Suicídio cometido por discentes 

 

Esta questão foi incluída no formulário tendo em vista a gravidade da temática do 

suicídio. Foi perguntado se havia algum relato de suicídio cometido por discentes de sua IFES nos 

últimos dois anos. A resposta dada por 52 IFES foi sim (80%). 

 

Gráfico 18 - Relato de suicídio cometido por discente(s) nos últimos 2 anos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Sim 
(80,0%)

Não 
(18,5%)
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No ano de 2015, estima-se que 788.000 pessoas morreram devido ao suicídio, 

representando 1,5% de todas as mortes no mundo, colocando-o entre as 20 maiores causas de 

morte. Mais que este número tentou, mas não morreu por suicídio. Embora ele possa ocorrer em 

qualquer fase da vida, foi considerado a segunda principal causa de morte entre jovens de 15-29 

anos de idade em todo o mundo, perdendo apenas para mortes por acidentes. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). 

A adolescência (10 a 19 anos) é um momento importante, que prepara o indivíduo 

para a vida adulta. Ao mesmo tempo que a maioria dos adolescentes no mundo dispõe de boa 

saúde mental, diversos outros tornam-se vulneráveis devido às mudanças físicas, emocionais e 

sociais, muitas vezes sendo expostos à pobreza, abuso e violência. Não abordar as condições de 

saúde mental dos adolescentes traz prejuízos para sua saúde física, mental, além de oportunidades 

futuras limitadas em sua vida adulta. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2020b). 

A V Pesquisa ANDIFES, realizada em 2018, revela que 10,8% dos universitários 

têm ideia de morte e 8,5% pensamento suicida. Esses dados são muito significativos, uma vez 

que em termos absolutos poder-se-ia afirmar que do universo de 1.200.300 alunos matriculados, 

quase 130 mil discentes têm ideia de morte e, aproximadamente, 102 mil são potenciais 

suicidas. (ANDIFES, 2019a).  

Este estudo procurou identificar ações realizadas pelas IFES para o enfrentamento 

do suicídio e, ao pesquisar seus sítios eletrônicos utilizando o descritor “suicídio”, verificou-se 

que todas as instituições desenvolvem atividades de prevenção como palestras, distribuição de 

material informativo, grupos de estudos, oficinas, rodas de conversa, exibição de filmes, por 

exemplo (QUADRO 7). 

O suicídio constituiu-se uma temática complexa e de difícil abordagem. Contudo, 

sabe-se que sua principal causa é a depressão (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Assim, de acordo com a ANDIFES (2019b), nos últimos anos as IFES têm ampliado suas ações 

em torno do problema da saúde mental através da adesão às campanhas denominadas “Janeiro 

Branco” (FIG. 11) e “Setembro Amarelo” (FIG. 12) que buscam informar e conscientizar a 

comunidade acadêmica sobre adoecimento mental, sofrimento psíquico e suicídio.  
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Quadro 7 – Exemplos de ações realizadas pelas IFES com relação à prevenção do suicídio 

REGIÃO IFES AÇÃO FONTE 

CENTRO-
OESTE 

Universidade de 
Brasília 
— UnB — 

Valorização da vida em 
pauta no Setembro Amarelo 

https://noticias.unb.br/112-extensao-e-
comunidade/3230-valorizacao-da-vida-em-
pauta-no-setembro-amarelo 

Universidade 
Federal de 

Goiás 
— UFG — 

Prevenção ao suicídio 
começa pelo acolhimento 

https://jornal.ufg.br/n/120224-prevencao-
ao-suicidio-comeca-pelo-acolhimento 

NORDESTE 

Universidade 
Federal da 

Paraíba 
— UFPB — 

UFPB promove série de 
atividades para prevenção 
ao suicídio 

https://www.ufpb.br/ufpb/contents/ 
noticias/ufpb-promove-serie-de-atividades-
para-prevencao-ao-suicidio 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
— UFPE — 

Proexc divulga 
programação de ações do 
Setembro Amarelo na 
UFPE 

https://www.ufpe.br/proexc/noticias-da- 
proexc/-/asset_publisher/vtYtuyaix8uw 
/content/proexc-divulga-programacao 
-de-acoes-do-setembro-amarelo-na 
-ufpe/40659 

NORTE 

Universidade 
Federal do Pará 
— UFPA — 

Progep promove 
programação especial no 
mês de combate ao suicídio 

https://www.portal.ufpa.br/index.php/ 
ultimas-noticias2/10726-progep-promove-
programacao-especial-para-debater-o-mes-
de-combate-ao-suicidio 

Universidade 
Federal do 
Amazonas 
— UFAM — 

Daest publica Guia de 
Prevenção ao Suicídio 

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/531 
-daest-publica-guia-de-prevencao-ao-
suicidio.html 

SUDESTE 

Universidade 
Federal do Rio 

de Janeiro 
— UFRJ — 

Setembro Amarelo – A 
UFRJ pela vida! 

https://eventos.ufrj.br/evento/setembro 
-amarelo-a-ufrj-pela-vida/ 

Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 
— UFMG — 

Faculdade de Medicina 
lança cartilha com 
orientações para prevenção 
do suicídio 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ 
faculdade-de-medicina-lanca-cartilha 
-para-prevencao-do-suicidio 

SUL 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 
— UFSC — 

Campanha Setembro 
Amarelo – Prevenção ao 
Suicídio 

https://servidores.blumenau.ufsc.br/2019/ 
09/20/setembro-amarelo-prevencao- 
ao-suicidio/ 

Universidade 
Federal de Santa 

Maria 
— UFSM — 

6º Encontro Regional de 
Promoção da Vida e 
Prevenção do Suicídio terá 
atividades na UFSM 

https://www.ufsm.br/2019/09/04/6o-
encontro-regional-de-promocao-da-vida-e-
prevencao-do-suicidio-tera-atividades-na-
ufsm/ 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

https://eventos.ufrj.br/evento/setembro
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Figura 11 - Campanha Janeiro Branco 

 
Fonte: Disponível em: <http://janeirobranco.com.br>. Acesso em: 01 maio 2020. 
 

Figura 12 – Campanha Setembro Amarelo 

 
Fonte: Disponível em: <http://setembroamarelo.com>. Acesso em: 01 maio 2020. 

 

A OMS dispõe de material como o documento “Prevenção do suicídio: um manual 

para profissionais da saúde em atenção primária”. O Ministério da Saúde editou diversas obras 

e diretrizes sobre suicídio, dentre elas o documento “Prevenção do Suicídio: manual dirigido a 

profissionais das equipes de saúde mental” e a “Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância 

e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil 2017 a 2020”. 

Um estudo transversal e quantitativo (VÊNCIO et al., 2019), realizado em uma 

instituição de ensino superior, concluiu sobre a necessidade de suporte aos discentes, em 

especial os calouros, por meio de núcleos de apoio psicopedagógicos, além de um sistema para 

levantamento de fatores de risco para ideação suicida. A partir do conhecimento desses 

universitários torna-se possível o planejamento e o desenvolvimento de ações de prevenção e 

proteção objetivando prevenir e minimizar a ocorrência de ideação suicida na IFES. 
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Dessa forma, a assistência em saúde mental é o meio que as IFES dispõem para o 

enfrentamento deste problema. Conforme já discutido anteriormente, as ações em saúde mental 

devem constituir-se como políticas institucionais, por meio de programas mantidos pelas IFES, 

avançando para além da questão socioeconômica de modo a alcançar a todos que são afetados 

pelo sofrimento psíquico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa procurou compreender as ações de assistência estudantil 

desenvolvidas pelas IFES brasileiras para enfrentamento do sofrimento psíquico em 

graduandos. 

Os resultados alcançados e discutidos nesta pesquisa desvelam uma realidade 

bastante complexa em relação a atenção em saúde mental dos estudantes nas IFES brasileiras, 

tendo em vista que as pesquisas realizadas pela ANDIFES reportam um alto percentual de 

alunos que vivenciam dificuldades emocionais as quais interferem diretamente no seu 

desempenho acadêmico. Mais preocupante ainda são a ideação de morte e pensamento suicida 

que atingem os discentes. Assim, as IFES devem realizar diagnósticos de sua realidade e 

determinar a demanda de seus discentes por assistência em saúde mental. 

Quanto ao único programa de assistência estudantil legalmente instituído no Brasil, 

o PNAES, foi possível perceber que, devido à escassez de recursos, não consegue atender todo 

o público-alvo que tem o perfil considerado prioritário. Destaque-se que a atenção à saúde é 

uma das ações de assistência estudantil previstas no PNAES. Mas, ainda não há estudos que 

demonstrem a efetividade deste programa quanto ao cumprimento de seus objetivos quais 

sejam: impactos na permanência dos discentes, diminuição da retenção e evasão e melhoria das 

taxas de conclusão de curso. Assim, é importante que a atenção à saúde mental seja planejada 

e desenvolvida em todas as IFES, não valendo-se apenas desse programa. 

Ao identificar as ações desenvolvidas pelas IFES voltadas à promoção da saúde 

mental do discente, observou-se, por meio dos dados pesquisados, que a temática da saúde 

mental é uma questão relevante que vem sendo discutida na maioria das universidades. Nota-

se, também, empenho das IFES em promover ações de assistência estudantil, ainda que para tal 

utilizem recursos que não são do PNAES, mas recursos próprios já existentes nas universidades, 

como profissionais de saúde (psicologia) lotados para esta finalidade e clínicas-escola. 

Contudo, os dados coletados nesta pesquisa apontam que o número de profissionais é 

insuficiente para a demanda existente e as clínicas-escolas atendem também a comunidade 

externa, não sendo um serviço exclusivo para os discentes que necessitam de atendimento 

psicológico. Diversas IFES ainda encontram na oferta de bolsas uma estratégia de assistência 

adequada, mesmo no que diz respeito à saúde mental, oferecendo aos seus discentes auxílio 

financeiro.  

Verificou-se, também, a necessidade de estabelecer parcerias e convênios com a 

rede pública de saúde, em especial os Centros de Apoio Psicossocial, constituídos por equipe 
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multiprofissional que atuam sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, 

atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental. 

Quanto ao acolhimento dos discentes, cada vez mais a IFES o tem adotado como 

uma prática exitosa. Sabe-se que o processo de transição dos discentes do ensino médio para o 

superior é bastante difícil. O acolhimento pode ajudar na integração e ambientação desses 

universitários, tornando sua entrada na universidade mais agradável. Há uma diversidade de 

ações que são realizadas, mas que ainda carecem de sistematização.  

Quando abordada a questão do suicídio, 80% das IFES afirmaram que há relatos de 

morte de discentes causada por autoextermínio nos últimos dois anos. Percebeu-se que muitas 

IFES estão buscando enfrentar esse problema, seja por adesão a campanhas como Setembro 

Amarelo, ou por meio de outras ações como palestras, grupos de estudos, oficinas, esporte, arte 

e cultura. É um problema difícil, mas sabendo que a depressão é sua principal causa, a 

assistência estudantil voltada para a saúde mental é o caminho para minimizar o sofrimento 

psíquico dos discentes.  

Como não foram encontrados estudos na literatura que demonstrassem um 

levantamento de dados em todas as universidades federais criadas até 2017, similares aos que 

foram apresentados, pode-se considerar esta pesquisa como inédita no Brasil. 

Diante do exposto, defende-se que a assistência estudantil deva ser pensada e 

elaborada de um modo mais amplo, para além da questão socioeconômica, não se atendo apenas 

às necessidades básicas humanas como alimentação, moradia e transporte como tem ocorrido 

nas IFES. Caso continue assim, atingirá um número restrito de discentes, não alcançando os 

demais que sofrem com transtornos psíquicos e que demandam serviços de atenção à saúde, 

quando não preenchem os requisitos como comprovação de baixa renda.  

Propõe-se que a assistência estudantil seja realizada para além do PNAES e que 

seja institucionalizada por meio de programas regulamentados em normativos internos e 

constando do PDI. Desta forma, as ações terão continuidade, deixarão de ter caráter isolado, 

podendo ser planejadas e desenvolvidas sem o arbítrio do gestor que estiver à frente da IFES. 

Por fim, deve-se considerar que não há estudos que evidenciem indicadores que 

possam ser empregados para avaliar a efetividade das ações em saúde mental desenvolvidas 

pelas IFES. É importante destacar que os determinantes sociais do sofrimento psíquico 

extrapolam os muros das instituições de ensino, o que deve ser considerado na elaboração de 

qualquer ação em saúde mental.  
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Resumo: Desde o início do século XX, na Europa e nos Estados Unidos, a temática do sofrimento psíquico e 
saúde mental de alunos universitários vem sendo investigada, fato esse que, no Brasil, passou a ter destaque 
com o processo de expansão das Universidades especialmente a partir da segunda metade do século XX. Vários 
são os aspectos apontados na literatura científica sobre o tema e, de forma geral, a história de vida, as condições 
subjetivas e a realidade acadêmica do sujeito estudante (extensa carga horária acadêmica e atividades práticas 
nos cursos, a exaustão emocional, dificuldades no convívio social, distanciamento familiar, falta de lazer e vida 
social, por exemplo) são considerados fatores desencadeantes para o sofrimento psíquico e para o adoecimento 
do discente. Este estudo tem por objetivo compreender o cenário da saúde mental do estudante de universidades 
públicas federais, seus impactos na vida acadêmica e social, bem como as ações desenvolvidas pelas 
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES para enfrentamento do problema. Para tanto, utilizar-se-á de 
pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica do tema e de pesquisa documental para apresentar os 
resultados da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação realizada pela 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES. Assim, a 
relevância científica deste estudo se caracteriza na medida que contribui para a compreensão deste fenômeno 
evidenciando a necessidade um olhar mais atento para esta questão. Constatou-se na primeira etapa deste estudo 
que pelo menos 30% dos discentes das IFES, fez ou faz uso de medicação psiquiátrica, apresentando 
dificuldades emocionais para desempenhar suas atividades acadêmicas (80%), sendo que quase 60% sofre de 
ansiedade, 6% têm ideia de morte e 4% pensamento suicida. Os dois últimos valores merecem destaque, uma 
vez que em termos absolutos poder-se-ia afirmar que quase 60 mil discentes têm ideia de morte e, 
aproximadamente, 40 mil potenciais suicidas. Ao final, verificou-se diversas ações realizadas pelas 
universidades, em sua maioria de forma isolada e eventual, na tentativa de enfrentar a questão dos transtornos 
mentais dos discentes. Acolhimento dos ingressantes e atendimento psicológico foram as ações mais frequentes. 
Contudo, percebeu-se pouca preocupação por parte das IFES no que diz respeito a políticas e programas 
institucionais voltados para este fim.  
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INTERDISCIPLINARIDADE E PENSAMENTO COMPLEXO: 

CAMINHOS PARA SUPERAÇÃO DE UM PARADIGMA CIENTÍFICO DOMINANTE 

Vagner Campos de Araújo2; Herton Helder Rocha Pires3 

RESUMO 
O paradigma racionalista-mecanicista introduzido no conhecimento científico por Descartes tem pautado até os dias de hoje 
as sociedades, em especial, o mundo ocidental. O método cartesiano fragmentou o conhecimento ao propor a divisão do 
objeto em partes para uma melhor compreensão do todo. Com isso, as ciências se enveredaram pelo caminho da 
especialização e o todo ficou perdido. Contudo, as sociedades chegaram a um nível de complexidade que o pensamento 
científico dominante já não responde mais aos inúmeros questionamentos e demandas do mundo atual. Assim, à luz das 
teorias da interdisciplinaridade e do pensamento complexo, este estudo de caráter exploratório tem como objetivo a proposta 
de uma superação do paradigma científico dominante. A interdisciplinaridade busca relacionar, dialogicamente, as verdades 
que cada disciplina manifesta e assim contribuir para o conhecimento do todo. O pensamento complexo, por sua vez, rompe 
com a fragmentação e a simplificação do conhecimento, pois alcança uma compreensão do mundo de uma maneira global, 
articulando a religação, a contextualização e a globalização dos saberes adquiridos. Conclui-se que interdisciplinaridade e 
pensamento complexo se relacionam entre si e se completam como forma de enfrentamento e superação do paradigma 
dominante de uma ciência baseada na fragmentação do conhecimento. Ambos buscam criar relações dialógicas entre as 
disciplinas na busca de um todo, fazendo com que o conhecimento científico possa tratar as questões complexas existentes 
no mundo atual, contribuindo para o avanço da ciência. Enfim, é na academia, lugar naturalmente incumbido de produzir o 
conhecimento científico, especialmente a pós-graduação, o meio profícuo para disseminar esta temática em discussão a 
partir de criação de programas e grupos de pesquisa voltados em sua essência para questões interdisciplinares e complexas. 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Pensamento complexo. Conhecimento científico. Especialização. Paradigma 
dominante. 
 
ABSTRACT  
The rationalist-mechanistic paradigm introduced in scientific knowledge by Descartes has guided to this day societies, 
especially the western world. The Cartesian method fragmented knowledge by proposing the division of the object into 
parts for a better understanding of the whole. With this, the sciences went down the path of specialization and the whole 
was lost. However, societies have reached a level of complexity that dominant scientific thinking no longer responds to the 
numerous questions and demands of today's world. Thus, in light of the theories of interdisciplinarity and complex thinking, 
this exploratory study aims at proposing an overcoming of the dominant scientific paradigm. Interdisciplinarity seeks to 
relate, dialogically, the truths that each discipline manifests and thus contribute to the knowledge of the whole. Complex 
thinking, in turn, breaks with the fragmentation and simplification of knowledge, because it reaches an understanding of the 
world in a global way, articulating the reconnection, contextualization and globalization of acquired knowledge. It is 
concluded that interdisciplinarity and complex thinking are related to each other and complement each other as a way of 
confronting and overcoming the dominant paradigm of a science based on the fragmentation of knowledge. Both seek to 
create dialogical relationships between the disciplines in search of a whole, allowing scientific knowledge to address the 
complex issues in the current world, contributing to the advancement of science. Finally, it is in academia, a place naturally 
responsible for producing scientific knowledge, especially postgraduate studies, the fruitful way to disseminate this subject 
under discussion by creating programs and research groups focused essentially on interdisciplinary and complex issues. 
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ANEXO A – Instituições Federal de Ensino Superior participantes das pesquisas 
     

N.º Nome da Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) Sigla Estado Região Cargo/Função do(a) responsável pelas informações 

1.  Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG MG Sudeste Chefia da Secretaria de Política Estudantil 

2.  Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro CEFET-RJ RJ Sudeste Coordenadora da Assistência Estudantil 

3.  Fundação Universidade Federal de Roraima UFRR RR Norte Diretoria de Assuntos Estudantis 

4.  Fundação Universidade Federal do ABC UFABC SP Sudeste Gabinete da Pró-reitoria de Ass. Com. e Pol. Afirmativas 

5.  Fundação Universidade Federal do Amapá UNIFAP AP Norte Pró-Reitoria de Extensões e Ações Comunitárias 

6.  Fundação Universidade Federal do Maranhão UFMA MA Nordeste Chefe de Gabinete da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 
7.  Fundação Universidade Federal do Tocantins UFT TO Norte Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

8.  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB CE/BA Nordeste Coordenação da Assistência à Saúde do/a Estudante 

9.  Universidade de Brasília UNB DF Centro-Oeste Coordenadora dos Programas da Assistência Estudantil 

10.  Universidade Federal da Bahia UFBA BA Nordeste Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

11.  Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS RS Sul Pró-reitor 

12.  Universidade Federal da Grande Dourados UFGD MS Centro-Oeste Psicóloga 

13.  Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA PR Sul Chefe da Seção de Psicologia 

14.  Universidade Federal da Paraíba UFPB PB Nordeste Professor/Pró-Reitor de Assistência Estudantil 

15.  Universidade Federal de Alagoas UFAL AL Nordeste Psicólogos 

16.  Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG MG Sudeste Pró-reitor 
17.  Universidade Federal de Campina Grande UFCG PB Nordeste Pró-Reitora 

18.  Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA RS Sul Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

19.  Universidade Federal de Goiás UFG GO Centro-Oeste Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

20.  Universidade Federal de Itajubá UNIFEI MG Sudeste psicólogas 

21.  Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF MG Sudeste Psicóloga 

22.  Universidade Federal de Lavras UFLA MG Sudeste Pró-reitora 

23.  Universidade Federal de Mato Grosso UFMT MT Centro-Oeste Pró-reitora 

24.  Universidade Federal de Minas Gerais UFMG MG Sudeste Psicólogo 

25.  Universidade Federal de Ouro Preto UFOP MG Sudeste Pró-reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis 
26.  Universidade Federal de Pelotas UFPEL RS Sul Psicóloga/Chefe do Núcleo Psicopedagógico 

27.  Universidade Federal de Pernambuco UFPE PE Nordeste Diretoria de Assistência Estudantil 

28.  Universidade Federal de Rondônia UNIR RO Norte Diretora de Assuntos Estudantis 

29.  Universidade Federal de Santa Catarina UFSC SC Sul Coordenadora de Assistência Estudantil. 

30.  Universidade Federal de Santa Maria UFSM RS Sul Pró Reitor de Assuntos Estudantis 

31.  Universidade Federal de São Carlos UFSCAR SP Sudeste Auxiliar Administrativo/chefe 

32.  Universidade Federal de São João del Rei UFSJ MG Sudeste Psicólogo 

33.  Universidade Federal de São Paulo UNIFESP SP Sudeste Coordenador de Atenção à Saúde do Estudante 

34.  Universidade Federal de Sergipe UFS SE Nordeste Pró-reitor 
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35.  Universidade Federal de Uberlândia UFU MG Sudeste Psicóloga 

36.  Universidade Federal de Viçosa UFV MG Sudeste Pró-Reitora de Assuntos Comunitários 

37.  Universidade Federal do Acre UFAC AC Norte Técnico em Assuntos Educacionais 

38.  Universidade Federal do Amazonas UFAM AM Norte Psicóloga Social e Comunitária 

39.  Universidade Federal do Cariri UFCA CE Nordeste Psicóloga 

40.  Universidade Federal do Ceará UFC CE Nordeste Assistente Social 

41.  Universidade Federal do Espírito Santo UFES ES Sudeste Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania 

42.  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO RJ Sudeste Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
43.  Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS MS Centro-Oeste Psicólogo 

44.  Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB BA Nordeste Secretário de Assuntos Estudantis 

45.  Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA PA Norte Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 

46.  Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA RS Sul Assistente Social 

47.  Universidade Federal do Pará UFPA PA Norte Pedagogo/Coordenadora de Integração Estudantil 

48.  Universidade Federal do Paraná UFPR PR Sul Coordenação da Unidade de Apoio Psicossocial  

49.  Universidade Federal do Piauí UFPI PI Nordeste Pró-reitor 

50.  Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB BA Nordeste Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis 

51.  Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ RJ Sudeste Assistente social 
52.  Universidade Federal do Rio Grande FURG RS Sul Pró-reitora de Assuntos Estudantis 

53.  Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN RN Nordeste Pró-Reitor 

54.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS RS Sul Pró-reitora de Assuntos Estudantis 

55.  Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB BA Nordeste Pró-reitor 

56.  Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará UNIFESSPA PA Norte Diretoria de Assistência e Integração Estudantil 

57.  Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM MG Sudeste Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis 

58.  Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF PE Nordeste Assistente Social 

59.  Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM MG Sudeste Psicólogo 

60.  Universidade Federal Fluminense UFF RJ Sudeste Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

61.  Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA PA Norte Psicóloga  
62.  Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE PE Nordeste Coordenador de Apoio Psicossocial e Pedagógico 

63.  Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ RJ Sudeste Diretoria de Assistência Estudantil 

64.  Universidade Federal Rural do Semiárido UFERSA PE Nordeste Docente 

65.  Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR PR Sul Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 
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ANEXO B - Prevalence and burden of depression and anxiety disorders: Country 
estimates, 2015 

 

WHO African Region 

 

Algeria 1 683 914 4,5% 1 657 172 4,5%  302 560 8,1%  153 227 4,1% 
Angola  892 128 3,6%  675 748 2,8%  162 164 6,9%  62 325 2,7% 
Benin  411 695 3,9%  290 713 2,7%  74 822 8,0%  26 960 2,9% 
Botswana  102 065 4,7%  68 954 3,1%  18 183 7,2%  6 290 2,5% 
Burkina Faso  640 502 3,6%  471 618 2,7%  116 782 7,7%  44 021 2,9% 
Burundi  448 822 4,2%  323 003 3,0%  83 625 9,9%  30 197 3,6% 
Cameroon  886 273 3,9%  620 704 2,7%  161 242 7,9%  57 581 2,8% 
Cape Verde  24 240 4,9%  15 175 3,1%  4 434 9,8%  1 413 3,1% 
Central African Republic  202 081 4,2%  143 526 3,0%  36 269 6,9%  13 168 2,5% 
Chad  478 228 3,5%  357 769 2,6%  86 646 6,4%  33 144 2,4% 
Comoros  33 769 4,4%  23 946 3,1%  6 254 9,4%  2 227 3,4% 
Congo  180 632 3,9%  129 558 2,8%  32 656 7,2%  11 919 2,6% 
Côte d'Ivoire  843 736 3,8%  600 520 2,7%  152 346 7,4%  55 535 2,7% 
Democratic Republic of 

the Congo 
2 871 309 3,8% 2 113 267 2,8%  519 491 5,9%  194 080 2,2% 

Equatorial Guinea  34 909 4,2%  24 147 2,9%  6 307 7,9%  2 225 2,8% 
Eritrea  219 549 4,3%  156 599 3,1%  40 426 8,2%  14 474 2,9% 
Ethiopia 4 480 113 4,7% 3 139 003 3,3%  837 683 10,1%  292 650 3,5% 
Gabon  73 303 4,3%  50 501 3,0%  13 179 6,9%  4 617 2,4% 
Gambia  74 821 3,9%  51 218 2,7%  13 808 8,5%  4 776 3,0% 
Ghana 1 100 048 4,2%  744 217 2,8%  199 155 8,7%  69 179 3,0% 
Guinea  474 541 3,9%  333 416 2,7%  85 482 7,5%  30 868 2,7% 
Guinea-Bissau  71 467 4,0%  49 420 2,8%  12 887 7,6%  4 577 2,7% 
Kenya 1 952 981 4,4% 1 375 341 3,1%  360 776 8,3%  127 454 2,9% 
Lesotho  98 988 4,8%  63 601 3,1%  18 087 8,1%  5 829 2,6% 
Liberia  155 406 3,5%  119 871 2,7%  27 302 6,0%  11 014 2,4% 
Madagascar 1 041 000 4,4%  731 036 3,1%  192 046 8,8%  67 747 3,1% 
Malawi  679 385 4,1%  501 153 3,0%  125 773 8,8%  46 617 3,2% 
Mali  605 969 3,6%  446 852 2,6%  109 936 7,1%  41 506 2,7% 
Mauritania  160 624 4,1%  109 873 2,8%  29 062 7,7%  10 173 2,7% 
Mauritius  52 570 4,4%  42 559 3,5%  8 769 7,0%  3 928 3,1% 
Mozambique 1 122 987 4,1%  819 845 3,0%  206 184 7,6%  75 476 2,8% 
Namibia  104 001 4,4%  72 803 3,1%  18 766 8,0%  6 709 2,9% 
Niger  653 348 3,4%  485 497 2,5%  118 877 7,3%  45 282 2,8% 
Nigeria 7 079 815 3,9% 4 894 557 2,7% 1 291 694 7,5%  451 762 2,6% 
Rwanda  425 516 3,8%  358 986 3,2%  76 205 7,5%  33 342 3,3% 
Sao Tome and Principe  7 270 3,9%  5 085 2,7%  1 327 8,2%   474 2,9% 
Senegal  560 991 3,9%  397 168 2,7%  102 476 8,1%  36 958 2,9% 
Seychelles  3 722 4,0%  3 068 3,3%   624 7,1%   285 3,3% 
Sierra Leone  243 895 3,9%  172 958 2,8%  44 266 7,9%  16 063 2,9% 
South Africa 2 402 230 4,6% 1 768 851 3,4%  420 696 7,2%  161 543 2,8% 
South Sudan  529 011 4,4%  369 254 3,1%  96 566 7,5%  33 856 2,6% 
Swaziland  53 223 4,2%  37 984 3,0%  9 502 6,8%  3 463 2,5% 
Togo  277 532 3,9%  194 844 2,8%  50 494 8,2%  18 159 3,0% 
Uganda 1 747 769 4,6% 1 070 004 2,8%  332 539 10,5%  99 558 3,1% 
United Republic of 

Tanzania 
2 138 939 4,1% 1 551 036 3,0%  393 870 8,5%  143 867 3,1% 

Zambia  636 819 4,0%  469 177 3,0%  117 732 8,3%  43 464 3,1% 
Zimbabwe  603 529 4,0%  422 238 2,8%  109 953 8,0%  39 083 2,8% 



  

 

92 

 DEPRESSION AND OTHER COMMON MENTAL DISORDERS: GLOBAL HEALTH ESTIMATES  

WHO Region of the Americas 

 

Antigua and Barbuda  4 424 5,1%  5 327 6,1%   794 9,0%   492 5,6% 
Argentina 1 914 354 4,7% 2 542 091 6,3%  340 420 8,5%  235 969 5,9% 
Bahamas  19 138 5,2%  22 721 6,2%  3 413 8,7%  2 093 5,4% 
Barbados  14 586 5,4%  16 640 6,1%  2 575 8,0%  1 522 4,8% 
Belize  14 956 4,4%  19 295 5,7%  2 713 8,9%  1 792 5,9% 
Bolivia (Plurinational 

State of) 
 453 716 4,4%  565 857 5,4%  82 101 8,6%  52 430 5,5% 

Brazil 11 548 577 5,8% 18 657 943 9,3% 2 129 960 10,3% 1 718 833 8,3% 
Canada 1 566 903 4,7% 1 652 746 4,9%  261 307 6,9%  151 851 4,0% 
Chile  844 253 5,0% 1 100 584 6,5%  149 514 8,8%  102 106 6,0% 
Colombia 2 177 280 4,7% 2 691 716 5,8%  388 707 9,4%  250 109 6,0% 
Costa Rica  216 608 4,7%  211 997 4,6%  38 445 9,1%  19 684 4,7% 
Cuba  605 879 5,5%  675 037 6,1%  107 008 8,8%  62 007 5,1% 
Dominican Republic  464 164 4,7%  570 312 5,7%  83 703 9,1%  52 941 5,7% 
Ecuador  721 971 4,6%  879 900 5,6%  130 497 9,2%  81 544 5,8% 
El Salvador  255 032 4,4%  267 780 4,6%  44 820 8,0%  24 732 4,4% 
Grenada  4 848 4,7%  5 910 5,7%   871 8,4%   545 5,2% 
Guatemala  580 994 3,7%  652 313 4,2%  102 878 7,5%  60 518 4,4% 
Guyana  33 700 4,5%  42 507 5,7%  6 025 8,1%  3 914 5,3% 
Haiti  437 639 4,3%  565 920 5,5%  78 379 7,1%  51 941 4,7% 
Honduras  308 862 4,0%  335 907 4,3%  55 220 8,6%  31 320 4,9% 
Jamaica  134 054 4,8%  159 012 5,7%  23 997 8,5%  14 640 5,2% 
Mexico 4 936 614 4,2% 4 281 809 3,6%  866 544 8,6%  399 231 4,0% 
Nicaragua  238 161 4,2%  257 009 4,5%  42 494 8,8%  23 978 5,0% 
Panama  162 293 4,4%  166 598 4,5%  28 701 8,4%  15 460 4,5% 
Paraguay  332 628 5,2%  483 755 7,6%  61 720 10,5%  44 812 7,6% 
Peru 1 443 513 4,8% 1 730 005 5,7%  261 997 9,7%  160 659 5,9% 
Saint Lucia  8 892 4,9%  10 640 5,9%  1 591 8,6%   981 5,3% 
Saint Vincent and the 

Grenadines 
 5 144 4,9%  6 187 5,8%   918 8,4%   570 5,2% 

Suriname  24 914 4,8%  30 273 5,8%  4 460 8,6%  2 797 5,4% 
Trinidad and Tobago  67 614 5,2%  79 574 6,1%  12 023 8,3%  7 302 5,0% 
United States of  
America 

17 491 047 5,9% 18 711 966 6,3% 3 088 893 8,4% 1 709 258 4,6% 

Uruguay  158 005 5,0%  203 915 6,4%  27 816 8,2%  18 881 5,6% 
Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 
1 270 099 4,2% 1 322 024 4,4%  222 271 7,5%  121 610 4,1% 

 

WHO Eastern Mediterranean Region 

 

Afghanistan 1 038 610 3,3% 1 238 880 4,0%  185 693 5,5%  114 133 3,4% 
Bahrain  62 549 4,8%  56 344 4,3%  11 363 8,9%  5 208 4,1% 
Djibouti  43 909 5,1%  28 806 3,3%  8 090 9,1%  2 664 3,0% 
Egypt 2 995 824 3,5% 3 593 172 4,2%  522 195 5,8%  331 342 3,7% 
Iran (Islamic Republic of) 3 637 308 4,9% 3 481 366 4,6%  657 493 8,7%  322 102 4,3% 
Iraq 1 263 249 3,7% 1 520 493 4,5%  228 412 6,5%  140 747 4,0% 
Jordan  287 844 4,0%  306 823 4,3%  51 978 8,3%  28 470 4,6% 
Kuwait  181 756 5,0%  165 624 4,6%  33 389 10,1%  15 413 4,7% 
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WHO Eastern Mediterranean Region (cont.) 

 

Lebanon  255 280 4,7%  300 239 5,5%  44 975 6,5%  27 488 4,0% 
Libyan Arab Jamahiriya  265 833 4,5%  265 210 4,5%  48 069 8,0%  24 552 4,1% 
Morocco 1 484 441 4,5% 1 477 408 4,5%  265 318 7,4%  135 833 3,8% 
Oman  199 961 4,7%  176 827 4,1%  36 698 8,9%  16 416 4,0% 
Pakistan 7 436 224 4,2% 6 262 026 3,5% 1 329 328 7,1%  577 640 3,1% 
Qatar  105 684 5,1%  87 955 4,2%  19 456 10,0%  8 196 4,2% 
Saudi Arabia 1 339 976 4,5% 1 276 716 4,3%  244 948 9,5%  118 912 4,6% 
Somalia  420 387 4,0%  308 684 2,9%  76 854 6,9%  28 312 2,6% 
Sudan 1 376 305 3,6% 1 578 125 4,1%  246 473 6,3%  145 698 3,7% 
Syrian Arab Republic  688 074 3,9%  751 216 4,3%  124 586 5,6%  69 906 3,1% 
Tunisia  518 432 4,9%  492 065 4,6%  93 432 8,3%  45 412 4,0% 
United Arab Emirates  444 016 5,1%  354 199 4,1%  80 786 9,3%  32 854 3,8% 
Yemen  915 231 3,6% 1 058 170 4,1%  165 951 6,5%  98 554 3,8% 

 

WHO European Region 
 

 

Albania  131 048 4,8%  104 925 3,8%  23 191 8,4%  9 691 3,5% 
Armenia  142 712 5,0%  100 447 3,5%  25 011 8,3%  9 239 3,1% 
Austria  415 916 5,1%  402 993 4,9%  71 493 7,6%  36 944 4,0% 
Azerbaijan  428 873 4,6%  314 260 3,4%  75 676 8,6%  29 118 3,3% 
Belarus  510 764 5,6%  289 048 3,2%  88 082 8,5%  26 404 2,5% 
Belgium  502 075 4,8%  494 697 4,7%  85 411 7,2%  45 377 3,8% 
Bosnia and Herzegovina  185 557 5,1%  140 314 3,8%  32 452 7,6%  12 825 3,0% 
Bulgaria  360 724 5,2%  276 820 4,0%  62 733 7,9%  25 232 3,2% 
Croatia  205 541 5,1%  155 404 3,8%  35 873 7,6%  14 184 3,0% 
Cyprus  42 662 5,1%  42 863 5,1%  7 414 8,3%  3 948 4,4% 
Czech Republic  525 488 5,2%  390 124 3,8%  92 430 8,1%  35 687 3,1% 
Denmark  267 213 5,0%  262 759 4,9%  45 898 7,7%  24 114 4,0% 
Estonia  75 667 5,9%  40 476 3,2%  13 226 8,9%  3 701 2,5% 
Finland  293 921 5,6%  169 432 3,2%  51 222 8,4%  15 490 2,6% 
France 2 949 572 4,8% 3 783 136 6,2%  508 609 7,6%  347 528 5,2% 
Georgia  189 241 5,0%  132 053 3,5%  32 986 8,0%  12 150 2,9% 
Germany 4 116 728 5,2% 4 603 120 5,8%  694 409 7,5%  420 330 4,5% 
Greece  593 136 5,7%  500 877 4,9%  104 423 9,1%  45 905 4,0% 
Hungary  493 783 5,1%  377 347 3,9%  86 247 7,7%  34 497 3,1% 
Iceland  12 533 4,1%  14 944 4,9%  2 094 6,9%  1 381 4,6% 
Ireland  212 555 4,8%  280 677 6,3%  37 006 8,1%  25 878 5,7% 
Israel  342 181 4,6%  206 844 2,8%  60 190 8,5%  19 168 2,7% 
Italy 3 049 986 5,1% 2 988 571 5,0%  521 547 7,8%  273 305 4,1% 
Kazakhstan  732 699 4,4%  549 157 3,3%  128 283 7,9%  50 624 3,1% 
Kyrgyzstan  229 637 4,1%  178 981 3,2%  40 696 8,5%  16 646 3,5% 
Latvia  102 702 4,9%  66 862 3,2%  17 012 7,0%  6 106 2,5% 
Lithuania  169 685 5,6%  95 684 3,2%  29 143 8,2%  8 733 2,5% 
Luxembourg  26 350 5,0%  25 754 4,9%  4 549 7,9%  2 364 4,1% 
Malta  20 049 5,1%  19 497 4,9%  3 437 7,8%  1 788 4,1% 
Montenegro  28 627 4,8%  22 561 3,8%  5 048 8,2%  2 075 3,4% 
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WHO European Region (cont.) 
 

 
Netherlands  752 777 4,7% 1 024 103 6,4%  126 075 7,1%  93 907 5,3% 
Norway  227 446 4,7%  352 815 7,4%  38 271 7,2%  32 434 6,1% 
Poland 1 878 988 5,1% 1 439 553 3,9%  330 423 8,2%  132 083 3,3% 
Portugal  578 234 5,7%  502 452 4,9%  99 553 8,5%  45 962 3,9% 
Republic of Moldova  207 247 5,4%  122 481 3,2%  36 037 9,0%  11 272 2,8% 
Romania  931 842 5,0%  688 815 3,7%  163 836 7,9%  63 079 3,0% 
Russian Federation 7 815 714 5,5% 4 428 232 3,1% 1 338 953 7,8%  401 799 2,3% 
Serbia  419 302 5,0%  323 690 3,8%  73 404 7,8%  29 632 3,2% 
Slovakia  268 516 5,1%  205 731 3,9%  47 451 8,4%  18 904 3,3% 
Slovenia  99 864 5,1%  74 661 3,8%  17 461 7,8%  6 833 3,0% 
Spain 2 408 700 5,2% 1 911 186 4,1%  424 436 8,7%  176 159 3,6% 
Sweden  446 734 4,9%  441 926 4,8%  76 431 7,4%  40 596 3,9% 
Switzerland  388 870 5,0%  383 015 4,9%  66 584 7,9%  35 153 4,2% 
Tajikistan  304 018 3,8%  250 738 3,1%  54 561 8,5%  23 435 3,7% 
The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
 97 232 5,0%  75 708 3,9%  17 207 8,7%  6 979 3,5% 

Turkey 3 260 677 4,4% 2 998 925 4,0%  574 459 7,5%  277 019 3,6% 
Turkmenistan  214 010 4,2%  169 788 3,4%  38 201 8,9%  15 830 3,7% 
Ukraine 2 800 587 6,3% 1 410 593 3,2%  494 383 9,6%  128 834 2,5% 
United Kingdom 2 692 081 4,5% 2 557 430 4,2%  454 789 6,8%  235 230 3,5% 
Uzbekistan 1 186 450 4,2%  933 129 3,3%  211 394 8,7%  86 883 3,6% 

 

WHO South East Asia Region 
 

 

Bangladesh 6 391 760 4,1% 6 900 212 4,4% 1 126 841 7,1%  636 383 4,0% 
Bhutan  30 947 4,2%  27 304 3,7%  5 434 6,9%  2 512 3,2% 
Democratic People's 

Republic of Korea 
 874 632 3,7%  886 706 3,7%  140 654 6,5%  82 294 3,8% 

India 56 675 969 4,5% 38 425 093 3,0% 10 050 411 7,1% 3 519 527 2,5% 
Indonesia 9 162 886 3,7% 8 114 774 3,3% 1 547 905 6,6%  752 870 3,2% 
Maldives  12 739 3,7%  11 394 3,3%  2 171 7,0%  1 062 3,4% 
Myanmar 1 917 983 3,7% 1 727 123 3,3%  324 077 6,1%  159 773 3,0% 
Nepal  890 361 3,2%  999 454 3,6%  149 766 5,4%  92 533 3,4% 
Sri Lanka  802 321 4,1%  669 259 3,4%  133 964 6,9%  61 893 3,2% 
Thailand 2 885 221 4,4% 2 275 400 3,5%  479 955 6,7%  209 803 3,0% 
Timor-Leste  33 932 3,0%  32 769 2,9%  5 813 5,9%  3 055 3,1% 
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WHO Western Pacific Region 

 

Australia 1 318 599 5,9% 1 548 120 7,0%  235 180 9,1%  142 603 5,5% 
Brunei Darussalam  15 198 4,0%  13 431 3,6%  2 679 8,4%  1 256 3,9% 
Cambodia  508 823 3,4%  479 469 3,2%  86 275 6,2%  44 575 3,2% 
China 54 815 739 4,2% 40 954 022 3,1% 8 981 401 7,3% 3 804 591 3,1% 
Fiji  30 568 3,5%  29 053 3,3%  5 040 5,6%  2 665 3,0% 
Japan 5 058 124 4,2% 3 680 899 3,1%  850 351 6,7%  340 015 2,7% 
Kiribati  3 452 3,1%  3 534 3,2%   574 5,4%   325 3,1% 
Lao People's  
Democratic Republic 

 209 326 3,2%  204 147 3,1%  35 637 6,0%  19 030 3,2% 

Malaysia 1 127 643 3,8% 1 461 481 4,9%  191 059 6,9%  135 638 4,9% 
Micronesia (Federated  
States of) 

 3 182 3,1%  3 362 3,3%   536 6,2%   313 3,6% 

Mongolia  117 436 4,2%  91 585 3,3%  20 864 8,6%  8 535 3,5% 
New Zealand  221 338 5,4%  302 816 7,3%  37 989 8,1%  27 887 5,9% 
Papua New Guinea  223 094 3,0%  237 578 3,2%  36 917 4,7%  21 730 2,8% 
Philippines 3 298 652 3,3% 3 075 517 3,1%  554 100 6,2%  284 591 3,2% 
Republic of Korea 1 904 645 4,1% 1 759 818 3,8%  325 944 7,3%  163 056 3,6% 
Samoa  5 803 3,2%  5 975 3,3%   970 5,9%   554 3,4% 
Singapore  162 203 4,6%  127 570 3,6%  28 675 9,0%  11 941 3,8% 
Solomon Islands  16 535 2,9%  17 879 3,1%  2 780 5,6%  1 658 3,4% 
Tonga  3 205 3,2%  3 333 3,3%   535 5,8%   309 3,3% 
Vanuatu  7 917 3,1%  8 204 3,2%  1 328 6,0%   762 3,4% 
Viet Nam 3 564 934 4,0% 1 941 166 2,2%  606 692 7,4%  180 920 2,2% 

   *Source:  Global Burden of Disease study 2015  (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool)      Country data shown are crude 

prevalence rates (not age-standardized). 
** Source:  Global Health Estimates 2015  (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en 
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