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O conceito de adaptação implica a noção de saúde mental numa 

perspectiva positiva, isto é, a ausência de problema e de sofrimento e a 

presença de características de bem-estar psicológico tais como alegria, 

satisfação e prazer de viver (Pais-Ribeiro, 2001). 

A transição para o Ensino Superior é um processo complexo que envolve 

factores de natureza pessoal, interpessoal e contextual (Almeida, Soares, & 

Ferreira, 1999). Por diversas razões, segundo Sepúlveda, Carrobles, 

Gandarillas, e Almendros (2002), a entrada e adaptação à universidade é um 

período propício ao desenvolvimento de distress psicossocial: é uma 

situação nova, onde podem estar presentes altos níveis de competição e 

elevadas expectativas de sucesso. É, em última análise, para muitos indiví-

duos, um acontecimento vital stressante, onde o jovem é confrontado com 

tarefas desevolvimentais específicas que exigem mudanças, de forma a  
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possibilitar o seu ajustamento. A qualidade desse ajustamento pode ser um 

factor fundamental para a saúde física e mental do indivíduo. 

Lazarus e Folkman (1984) acreditam que é o significado que a pessoa 

atribui à situação, que vai determinar o maior ou menor grau de perturbação 

que o mesmo acontecimento provoca em pessoas diferentes, e que este 

significado está intimamente relacionado com as experiências passadas. 

Além disso, "os efeitos do stress sobre o indivíduo são largamente mediados 

por um certo número de variáveis, de natureza biológica, psicológica e 

social, algumas das quais atenuam os efeitos e outras, pelo contrário, os 

levam a acentuar" (Serra, 2000, p. 270). 

A saúde mental, segundo Fonseca (1985, citado por Martins, s/d, p. 1), pode 

ser considerada como "um equilíbrio dinâmico que resulta da interacção do 

indivíduo com os seus vários ecossistemas: o seu meio interno e externo, as 

suas características orgânicas e os seus antecedentes pessoais e familiares". 

Num estudo realizado por Dias e Fontaine (1996), se observou a inci-

dência do humor depressivo e a sua associação com dificuldades 

experi-enciadas na resolução de certas tarefas desenvolvimentais 

(separação psicológica em relação aos pais, construção da autonomia, 

capacidade para a interacção amorosa e consolidação da auto-estima). 

O presente estudo objectivou avaliar a saúde mental nos seus aspectos 

negativos (distress psicológico) e positivos (bem-estar psicológico) e 

relacioná-la com diferentes factores de adaptação à vida acadêmica em estu-

dantes de Viseu. Partindo do pressuposto de que indivíduos com boa saúde 

mental alcançam melhores níveis de adaptação às mais diferentes situações 

que podem ser geradoras de stress, pretende-se compreender os tipos de 

relações existem entre estas duas variáveis (nas suas diferentes dimensões). 

MÉTODO 

Participantes -Os participantes constituíram uma amostra de conveniência 

composta por 145 alunos (de ambos os sexos) inscritos no segundo ano das 

seguintes licenciaturas do Instituto Piaget de Viseu: Psicologia, Motricidade 

Humana, Nutrição, Engenharia Civil, Ciências Químicas e do Ambiente, 

Economia, Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico 1° e 2° 

Ciclos, sendo 35 (24,1%) pertencentes ao sexo masculino e 110 (75,9%) ao 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 36 anos, com 

uma média total de 21,63 anos (dp=2,45). Dezanove (13,1%) dos partici-

pantes estudam e trabalham, tendo os restantes 126 (86,9%) declarado que 

apenas estudavam. Para 38,9% (n=56) o curso que freqüentam não foi a 

primeira opção. Relativamente ao estado civil, 141 (97,24%) são solteiros, 

sendo que destes, 56 (38,6%) revelaram ter namorado(a). Os restantes 4 

sujeitos (2,8%) assinalaram que são casados ou vivem maritalmente. 

Quanto ao estatuto de mobilidade, 83 (57,2%) são deslocados da sua 

residência original e 62 (42,8%) são não deslocados. 

Material 

O protocolo de avaliação utilizado foi constituído por uma Caracterização 

Sócio-Demográfica, e dois questionários: o Mental Health Inventory — MHI 

(Pais-Ribeiro, 2000) e o Questionário de Vivências Acadêmicas - QVA 

(Almeida & Ferreira, 1997). 

A Caracterização Sócio-Demográfica permitiu recolher dados sobre o 

curso, o sexo, a idade, o estado civil, a residência (incluindo estar deslocado 

ou não do seu ambiente original), o facto de trabalharem ou não, e da escolha 

do curso ser a primeira ou a segunda opção. 

O Mental Health Inventory, aferido por Pais-Ribeiro (2000) para 

Portugal, a partir da escala desenvolvida por Broock, Ware, Davies-Avery, 

Stewart, Donald, Rogers, Williams, e Johnston (1979) é um inventário de 

auto-resposta, que inclui 38 itens que servem para medir tanto o distress 

psicológico como o bem-estar psicológico, distribuídos por cinco escalas 

(ansiedade, com 10 itens, depressão, com cinco, perda de controlo 

emocional/comportamental, com nove, afecto positivo, com 11 e laços 

emocionais, com três itens), que por sua vez, agrupam-se em duas grandes 

subescalas ou dimensões, que medem, respectivamente, o distress psicoló-

gico (que resulta do agrupamento das subescalas de ansiedade, depressão e 
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perda do controlo emocional/comportamental) e o bem-estar psicológico 

(resultado do agrupamento das subescalas afecto geral positivo e laços emo-

cionais). A resposta a cada item é numa escala ordinal de cinco ou seis 

posições. Foi medida a fidelidade, através do alfa de Cronbach, e a validade 

de construto contra medidas de auto-referência e medidas de saúde através 

de correlações. Os resultados mostraram que a consistência interna se situa 

predominantemente no valor de 0,80 para os alfa, e que as correlações com 

as medidas de comparação exibem associação estatisticamente significativa, 

com uma correlação de 0,95. A versão portuguesa do MHI exibe caracterís-

ticas idênticas à versão original. 

O Questionário de Vivências Acadêmicas, desenvolvido e validado por 

Almeida e Ferreira (1997) é constituído por 170 itens, distribuídos por 17 

subescalas que cobrem, relativamente à adaptação dos estudantes ao contexto 

universitário, dimensões pessoais (autonomia, bem-estar físico, bem-estar 

psicológico, autoconfiança, relacionamento com a família, percepção 

pessoal de competência, desenvolvimento de carreira, gestão de recursos 

econômicos), acadêmicas (adaptação ao curso, bases de conhecimentos, 

realização de exames, métodos de estudo, gestão do tempo, relacionamento 

com professores) e institucionais (adaptação à instituição, envolvimento em 

actividades extracurriculares, relacionamento com colegas). Para cada um 

dos itens, os sujeitos assinalam o seu grau de concordância, numa escala 

Likert de cinco pontos. Os estudos de validação do QVA revelam que o 

instrumento apresenta qualidades psicométricas adequadas, nomeadamente 

os coeficientes de consistência interna dos itens (alfa de Cronbach) 

apresentam valores aceitáveis, e apenas a subescala envolvimento em 

actividades extracurriculares apresenta um coeficiente inferior a 0,7. A 

dimensionalidade foi analisada através de uma análise factorial explora-

tória, que evidenciou uma estrutura assente em cinco factores, que explicam 

72% da variância dos resultados nas 17 subescalas. 

Procedimento 

Os questionários foram aplicados às turmas do 2° ano de forma colectiva 

e em regime de voluntariado durante as aulas. Foram fornecidas aos inqui- 

ridos algumas informações genéricas sobre o teor do questionário, com o 

objectivo de evitar o possível falseamento das respostas. Eles foram infor-

mados acerca da confidencialidade e anonimato das suas respostas, assim 

como de estarem a participar num acto voluntário. 

RESULTADOS 

Na análise dos resultados, destacam-se os seguintes aspectos: a adaptação 

à universidade c a adaptação ao curso encontrou uma relação forte tanto 

com aspectos do bem-estar (laços emocionais e afecto positivo) quanto do 

distress psicológico, o mesmo ocorrendo com a percepção geral de 

competências e a base de conhecimentos para o curso. As relações com a 

família são tanto factor de bem-estar, como de distress. O envolvimento em 

actividades extracurriculares relaciona-se positivamente com o afecto 

positivo. As relações com os colegas têm correlação positiva com os laços 

emocionais e com o afecto geral positivo, e a ansiedade nas avaliações 

relaciona-se positivamente com o afecto positivo e negativamente com a 

dimensão de bem-estar psicológico (Quadro 1). 

Quadro l 

Correlações entre a saúde mental e os diferentes aspectos da adaptação à 
universidade 

Laços       Afecto   Perda de      Distress      Bem-Estar Ansiedade   
Depressão   Emocionais Positivo Controlo   Psicológico   Psicológico 

 

Adaptação à Universidade .220** .228*" .173* .378* .221* '        

.235* 
 

Adaptação ao Curso .170* .213*" .228** .359* .257* '        

.225* 
 

Base Conhecimentos .262** .193* .211* .293* .286* '        

.258* 
 

Percepção Competências .307** .273" .289** .405* .328* .318*  
Métodos de Estudo -.203* .209*    -.175*  
Gestão do Tempo    .202*    
Gestão de Rec. Econômicos -.179* -.190* -.195* -.214* -.202* .201*  
Ansiedade nas Avaliações .487** .350*  .397* .367* .421* -.209* 
Desenvolvimento Carreira  .224* .249* .356* .295* .238*  
Autoconfiança .484** .436* .374* .554* .521* .504*  
Autonomia .345** .327* .235* .477* .351* .358*  
Bem-Estar Físico -.484** -.458* -.246* -.380* -.454* -.490*  
Bem-Estar Psicológico .673** .635* .430* .349* .609* .673*  
Envolv. Extracurricular    .284*    
Relações Colegas   .210* .179*    
Relações Professores        
Relações Família  .238*" .347** .243*" .333* '        

.248* 
"          

.271** 
Nota.  *p<0,05; **p<0,01. 
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DISCUSSÃO 

Os dados obtidos confirmam o que diz a literatura acerca da adaptação à 

universidade ser um factor stressor significativo que causa maior ou menor 

grau de ansiedade, consoante- o significado que o .sujeito lhe atribui. A 

mudança é um factor recorrente na vida dos indivíduos, mas associada com 

experiências stressantes (o Cacto de confrontar se com um novo espaço 

institucional, com normas próprias, com tarefas acadêmicas que exigem 

novas competências de estudo e níveis mais elevados de oi'gam/.;ica<>, 

autonomia e envolvimento por parte do aluno), resultam em efeitos 

adversos sobre a saúde física e psicológica Uma vez que as pessoas não são 

todas iguais, um acontecimento que deixa um indivíduo muito perturbado 

pode ser indiferente para outro, existindo uma grande variabilidade entre os 

acontecimentos indutores de stress e a vulnerabilidade. 

Nesta altura de confronto com novas tarefas desenvolvimentais, o apoio 

que o jovem encontra nos colegas e na família pode produzir resultados 

positivos, reduzindo o stress e contribuindo para o ajustamento e, 

consequentemente, para o bem-estar físico e psicológico. A busca de 

envolvimento em actividades extracurriculares parece produzir o mesmo 

efeito. 
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