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Resumo
Introdução
A doença mental é um problema que atinge todas as faixas etárias, embora seja cada
vez maior a prevalência entre os jovens, nomeadamente em estudantes do ensino
superior. As patologias mentais, como quaisquer outras, podem influenciar a qualidade
de vida e, consequentemente, ter impacto no percurso académico dos jovens que
destas sofrem. Os conhecimentos sobre este tópico, assim como o estigma associado,
são fundamentais para perceber melhor em que áreas sensibilizar os jovens para um
tema com tanta importância.
O presente estudo tem como objetivos avaliar o que sabem sobre doença mental os
estudantes do ensino superior da área da saúde comparativamente a estudantes de
outras áreas, a nível nacional, e perceber a possível influência de variáveis
sociodemográficas, bem como áreas de estudo, contacto com doença mental e traços
de personalidade.

Métodos
Estudo transversal baseado num questionário online de autopreenchimento enviado a
estudantes do ensino superior de todo o país através das suas instituições e divulgação
em redes sociais. Avaliou-se o nível de conhecimento sobre doença mental (MAKS:
Mental Health Knowledge Schedule) e estigma associado (MICA: Mental Illness
Clinicians’ Attitudes Scale), bem como traços de personalidade (NEO-FFI-20: Neo-Five
Factor Inventory (com 20 itens)) e variáveis sociodemográficas, relacionadas com
contacto prévio com doença mental e relacionadas com os cursos. Foi feita estatística
descritiva e inferencial para caracterizar conhecimentos e perceber as diferenças entre
os alunos da área da saúde vs outras áreas e relação dos conhecimentos, estigma,
contacto com doença mental (DM) e traços de personalidade.

Resultados
A amostra integrou 1856 participantes, dos quais 60.3% frequentavam cursos da área
da saúde. Analisando-se os conhecimentos sobre Doença Mental (MAKS), não se
verificaram diferenças entre os grupos, de uma forma global, sendo as médias de
classificação do grupo de estudantes de saúde de 47.88±4.91 e do grupo não-saúde de
48.38±4.73, correlacionando-se significativamente este conhecimento com o estigma
(MICA) (-0.243, p<0.001). As patologias mentais melhor classificadas como tal foram
“Esquizofrenia”,” Doença Bipolar” e” Depressão”. Obtiveram piores pontuações os itens
“Stress”, “Luto” e “A maioria das pessoas com problemas de saúde mental vão a
profissionais de saúde para obter ajuda”, em ambos os grupos de estudantes, havendo
diferenças significativas nesta parte, com melhores pontuações no grupo de estudantes
de saúde.
O contacto prévio com DM relacionou-se significativamente com maior conhecimento
sobre patologias mentais (p<0.001) e menor estigma (p<0.001). O contacto com DM no
contexto de Prática Clínica associou-se significativamente a menos estigma (p=0.001).
Verificou-se uma relação significativa entre o contacto com DM por Antecedentes

Pessoais e menor Estigma (p=0.002), bem como maior conhecimento sobre DM
(p<0.001).
Com o estigma também se correlacionaram traços de personalidade de Abertura à
Experiência (ρ=-0.180, p<0.001), Amabilidade (ρ=-0.179, p<0.001) e Conscienciosidade
(ρ=-0.103, p<0.001).
Já os traços de personalidade Neuroticismo (ρ=0.980, p<0.001), Abertura à Experiência
(ρ=0.137, p<0.001) e Conscienciosidade (ρ=0.121, p<0.001) foram associados a maior
conhecimento de DM.

Discussão
Independentemente da área de ensino superior frequentada, demonstrou-se a
desinformação sobre a benignidade das situações “Luto” e “Stress”, bem como o maior
conhecimento relativamente a patologias mentais graves, resultados comparáveis aos
de outros estudos congéneres.
Foi encontrada, à semelhança de outros trabalhos, a correlação inversa do
conhecimento acerca de patologias mental com o estigma a estas associado, sem
diferenças significativas destas escalas entre os dois grupos estudados.
Neste estudo a principal limitação foi o questionário ter sido divulgado por via online,
podendo não ter chegado de forma homogénea à população em estudo, causando um
viés de voluntarismo.

Conclusão
Verificou-se, nesta amostra de estudantes do ensino superior, que um maior nível de
conhecimentos em Doença Mental esteve relacionado com um menor estigma.
Relativamente aos estudantes de saúde parece ser a prática clínica e os conhecimentos
sobre as patologias mentais os principais contributos para um menor estigma, enquanto
nos estudantes de outras áreas poderá ser o contacto com DM através de familiares, de
amigos e/ ou de antecedentes pessoais e os traços de personalidade os mais
determinantes para um maior conhecimento sobre atitudes estigmatizantes e
consequentemente, menor estigma.

Palavras-Chave
Doença Mental; Conhecimento da Doença Mental; Estigma; Estudantes do Ensino
Superior.

Abstract
Introduction
Mental illness is a problem that affects all age groups, however, the prevalence among
young people is increasing, particularly among college students. Mental pathologies, like
any other, can influence a person's quality of life and, consequently, may have an impact
on the academic path of young people who suffer from them. Knowledge about this area,
as well as the associated stigma, are fundamental to better understand in which areas
to raise young people's awareness of a topic of such importance.
The present study aims to know what college students in the health field know about
mental illness compared to students in other areas, at national level, and to understand
the possible influence of sociodemographic variables, as well as areas of study, contact
with mental illness and personality traits.

Methods
Cross-sectional study based on an online self-filled questionnaire sent to college
students across the country through its institutions and dissemination on social networks.
It was evaluated the level of knowledge about mental health (MAKS: Mental Health
Knowledge Schedule) and associated stigma (MICA: Mental Illness Clinicians' Attitudes
Scale), as well as personality traits (NEO-FFI-20: Neo-Five Factor Inventory (with 20
items)) and sociodemographic variables, related to previous contact with mental illness
and course-related. Descriptive and inferential statistics were used to characterize
knowledge and understand the differences between students in the health field vs other
areas and the relationship between knowledge, stigma, contact with mental illness and
personality traits.

Results
The sample included 1856 participants, of whom 60.3% attended courses in the health
field. Through the analysis of the knowledge about Mental Health (MAKS), it was verified
that there were no differences between the groups, in a global way, with the average
classification of the group of health students being 47.88±4.91 and the non-health group
of 48.38±4.73, being this knowledge significantly correlated with the stigma (MICA) (0.243) (p<0.001). The mental pathologies best classified as such were "Schizophrenia",
"Bipolar Disease" and "Depression". The items that obtained the worst scores were
"Stress", "Mourning" and "Most people with mental health problems seek help from
health professionals" in both groups of students, with significant differences in this part,
with better scores in the group of health students.
Previous contact with DM was significantly related to greater knowledge about mental
pathologies (p<0.001) and less stigma (p<0.001). Contact with mental illness in the
context of Clinical Practice was significantly associated with less stigma (p=0.001). There
was a significant relationship between contact with DM by Personal History and less
Stigma (p=0.002), as well as greater knowledge about DM (p<0.001).
Personality traits of Openness to Experience (ρ=-0.180, p<0.001), Kindness (ρ=-0.179,
p<0.001) and Conscientiousness (ρ=-0.103, p<0.001) were also correlated with stigma.

The personality traits Neuroticism (ρ=0.980, p<0.001), Openness to Experience
(ρ=0.137, p<0.001) and Conscientiousness (ρ=0.121, p<0.001) were associated with
greater knowledge of mental illness.

Discussion
Regardless of the area of college attended, it was demonstrated the lack of information
about the benignity of the situations "Mourning" and "Stress", as well as greater
knowledge regarding serious mental pathologies, results overlapping other studies.
It was found, like other studies, the inverse correlation of knowledge about mental
pathologies with its stigma, even though there were no significant differences in these
scales between the two groups studied.
In this study, the main limitation was that the questionnaire was distributed via online,
and it may not have reached the study population homogeneously, causing a voluntarism
bias.

Conclusion
It was found, in this sample of college students, that a higher level of knowledge of Mental
Illness was related to a lower stigma.
Relatively to health students, clinical practice and knowledge about mental pathologies
seem to be the main contributors to less stigma, while in students from other areas it
may be the contact with DM through family, friends and/ or personal history and the
personality traits the most determinants for greater knowledge about stigmatizing
attitudes and, consequently, less stigma.

Keywords
Mental Illness; Knowledge of Mental Illness; Stigma; College Students.

Simbologia e Siglas
DM - Doença Mental
GS – Grupo Saúde
GNS – Grupo Não-Saúde
MAKS - The Mental Health Knowledge Schedule
MICA - The Mental Illness Clinicians' Attitudes Scale
NEO-FFI-20 – NEO-Five Factor Inventory

Introdução
Atualmente reconhece-se a existência de relação bidirecional entre Saúde
Mental e Saúde Física1. Pacientes portadores de doenças mentais têm maior propensão
a desenvolver outras comorbilidades, como por exemplo cancro2 e doenças
cardiovasculares, e ainda respondem menos ao tratamento, exibindo piores resultados3.
As patologias mentais têm um impacto negativo na qualidade de vida dos seus
portadores, reduzindo ainda os anos de vida com qualidade4, 5, 6, 7. Quem sofre destas
doenças está sujeito também a uma mortalidade superior comparativamente à restante
população8, 9.
Tais factos levam a que a Doença Mental constitua um grave e sério problema
de Saúde Pública10 devido à sua elevada prevalência a nível mundial11.
A prevalência de patologias mentais está a aumentar, particularmente em jovens
estudantes do Ensino Superior12, que serão responsáveis pelo crescimento
populacional, económico e científico, representando, portanto, o futuro do planeta.
Os estudantes universitários portadores de doenças mentais são um grupo de
risco, pois estas estão associados a pensamentos e comportamentos suicidas13, a um
pior desempenho académico14, 15 e por pertencerem ao grupo etário com um risco de
mortalidade mais elevado16.
É muito debatido a nível mundial o estigma direcionado a indivíduos com doença
mental . O estigma tem como base três pilares: problemas de conhecimento
(ignorância), de atitudes (preconceito) e de comportamento (discriminação)18,
provocando distanciamento, exclusão social e perda de estatuto19 para as pessoas com
patologias de foro psiquiátrico.
17

Para além disto, o estigma da doença mental tem como consequências
desencorajar os indivíduos de procurar tratamento adequado20, mesmo em jovens
universitários21, grupo tão comummente afetado por patologias mentais. Ademais,
mesmo quando já iniciado o tratamento, o estigma pode funcionar como uma barreira
estrutural à alta hospitalar, dificultando uma avaliação positiva por parte dos
profissionais de saúde22.
Como referido anteriormente, o estigma deve-se em parte à ignorância, pelo que
é fundamental educar e capacitar a população sobre saúde mental, uma vez que o baixo
nível de literacia em saúde está associado a piores resultados de saúde e a um uso
inadequado dos serviços de saúde23. O conhecimento sobre DM é essencial para a sua
prevenção, para reconhecer os seus sintomas e procurar tratamento apropriado
precocemente, e ainda para fornecer estratégias eficazes que ajudem o próprio ou o
outro24.
Através de várias iniciativas educacionais sobre Doença Mental realizadas em
diversos países, foi comprovado o seu benefício no melhoramento do conhecimento,
estigma25 e procura de ajuda26 em relação a patologias mentais e seus portadores.
Foram obtidos resultados encorajadores em diversas populações, como por exemplo
alunos de ensino secundário27, professores destes28 e estudantes universitários29.
Existem vários estudos acerca dos assuntos supramencionados envolvendo as
populações de estudantes de medicina30,31, de enfermagem32,33, de farmácia34 e ainda

de cuidadores profissionais de saúde35. No entanto, pouco se sabe sobre estudantes
universitários de outras áreas, seja a nível da sua própria saúde mental, conhecimento
ou estigma em relação a portadores de patologias mentais e pouco se sabe também
sobre a comparação entre estes dois grupos de estudantes em relação a estes aspetos.
O objetivo primário deste estudo consistiu em saber quais os conhecimentos
sobre DM e estigma por parte dos estudantes da área da saúde comparativamente a
estudantes de outras áreas do ensino superior, a nível nacional. Como objetivo
secundário pretendeu-se estudar se há, e quais são, as variáveis sociodemográficas,
traços individuais de personalidade e contextos de contacto com doença mental que se
relacionam com maior/ menor conhecimento de DM e estigma associado.

Métodos
Desenho do estudo
Estudo transversal baseado em questionários online, de autopreenchimento,
anónimo e voluntário, enviado a estudantes do ensino superior de todo o país, através
das suas instituições e divulgação em redes sociais.
Os questionários feitos a alunos da área da saúde, Medicina36 e Não-Medicina37,
foram recolhidos durante o ano de 2019 e entre março e outubro de 2020,
respetivamente.
O questionário online para alunos que não estudavam em cursos/ áreas de
saúde foi recolhido de julho a novembro de 2020.
Com recurso ao site www.raosoft.com/samplesize.html foi calculada a dimensão
da amostra tendo por base uma população de 385247 sujeitos (alunos matriculados no
ensino superior em 2019)38, com margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%.
Este estudo requeria um mínimo de 384 participantes, tendo-se recrutado uma amostra
de 1856 estudantes.

Instrumentos
No início do formulário encontrava-se um pequeno texto (Anexo 1) que incluía
os objetivos/ fins para que foi utilizado e informava que ao responder o sujeito estaria a
aceitar e consentir participar no estudo. O formulário eletrónico integrava depois um
conjunto de questões relacionado com variáveis sociodemográficas (Anexo 2).
Seguidamente eram apresentadas várias escalas que permitiram avaliar o nível de
conhecimento sobre DM (MAKS: Mental Health Knowledge Schedule) (Anexo 5 e 6) e
estigma associado à doença (MICA-4 e -2: Mental Illness Clinicians’ Attitudes Scale)
(Anexo 7 e 8), e ainda os traços de personalidade dos alunos (NEO-FFI-20: Neo-Five
Factor Inventory (com 20 itens)) (Anexo 9). A Comissão de Ética da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra aprovou o presente estudo (Anexo 10).

•

Questionário sociodemográfico

O questionário sociodemográfico integrou diversas variáveis tais como: idade,
sexo, curso/ área de estudo, existência de contacto prévio com patologia mental (sim ou
não), os contextos em que ocorreu tal contacto, se teve aulas no âmbito de Psiquiatria,
Saúde Mental e/ou Psicologia (sim ou não) e frequência de algum curso relacionado
com saúde no passado (sim ou não).

•

MAKS – Mental Health Knowledge Schedule

O questionário MAKS consiste em dois conjuntos de questões, 6 cada, de uma
só resposta. Cada uma das questões é cotada numa escala de 1 a 5 pontos, de acordo
com a resposta selecionada: “Discordo fortemente” (1 Pontos) a “Concordo fortemente”
(5 Pontos), sendo a resposta “Não sei” considerada como neutra (3 pontos). Há 3

questões invertidas (itens 6, 8 e 12) em que a pontuação é cotada inversamente. O
resultado na escala original varia de 12 pontos, que representa o mínimo conhecimento,
a 60 pontos, que representa o máximo conhecimento.
As primeiras 6 questões (1 a 6), correspondendo à Parte 1, pretendem avaliar
áreas de conhecimentos sobre doença mental relacionadas com o estigma, abordando
tópicos como o emprego, procura de ajuda profissional, apoio social, tratamento e
prognóstico. A Parte 2 (questões 7 a 12) avalia o reconhecimento e familiaridade do
inquirido com certas condições como depressão, stress, esquizofrenia, doença bipolar,
dependência de drogas e luto, refletindo um conhecimento mais teórico (Anexo 5 e 6).

•

MICA-2 e MICA-4: Mental Illness Clinicians’ Attitudes Scale

A escala MICA tem por objetivo classificar as atitudes de quem a preenche em
mais ou menos estigmatizantes face à DM, existindo, atualmente, quatro versões
distintas que diferem apenas a nível de vocabulário empregue, sendo os itens utilizados
e pontuações respetivas os mesmos. Para os estudantes de Medicina recorreu-se à
versão dois do MICA (MICA-2) (versão original: α=0.79)39, enquanto que para os
restantes participantes foi utilizada a versão quatro (MICA-4) (α=0.72)40.
A MICA é constituída por 16 itens de resposta única, variando entre “Concordo
totalmente” (6 pontos) e “Discordo totalmente” (1 ponto), sendo os itens 3, 9, 10, 11, 12
e 16 cotados inversamente (Anexo 7 e 8). Os seus resultados variam entre 16 e 96
pontos, correspondendo ao Mínimo e Máximo de atitudes estigmatizantes,
respetivamente.

•

NEO-FFI-20 (NEO-Five Factor Inventory (com 20 itens))

Esta escala permite avaliar a personalidade individual humana tendo em conta
as suas cinco dimensões básicas/ traços. Integra 20 questões organizadas em 5 grupos:
Neuroticismo (itens 1, 6, 11 e 16), Extroversão (itens 2, 7, 12 e 17), Abertura à
Experiência (itens 3, 8, 13 e 18), Amabilidade (itens 4, 9, 14 e 19) e Conscienciosidade
(itens 5, 10, 15 e 20) (Anexo 9).
Cada questão é pontuada de 0 (“Discordo fortemente”) a 4 (“Concordo
fortemente”), exceto os itens 1, 3, 11, 13, 14, 18 e 19 que são pontuados inversamente.
Quanto maior for a pontuação de cada uma das cinco dimensões da
personalidade (obtida através da soma dos pontos de cada item do mesmo grupo), mais
marcada será essa característica da personalidade.
Os valores de α de Cronbach da validação portuguesa de cada um destes traços
são: Neuroticismo (α=0.71), Extroversão (α=0.71), Abertura à Experiência (α=0.72),
Amabilidade (α=0.70), Conscienciosidade (α=0.76)41.

•

Análise Estatística

Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva e inferencial usando
o software SPSS. Tendo em conta o elevado tamanho da amostra, recorreu-se a testes
paramétricos para a sua análise.
Relacionaram-se as variáveis contínuas com a frequência/ ou não de um curso
da Área da Saúde, utilizando o Teste-T student para amostras independentes: idade,
ano de curso, Conhecimentos sobre DM (MAKS), Estigma associado (MICA) e as cinco
dimensões básicas/ traços da personalidade.
Quanto à sua relação (GS/ GNS) com variáveis nominais (Sexo, Contacto Prévio
com Doença Mental e cada um dos seus Contextos) recorreu-se ao Teste do QuiQuadrado.
Utilizou-se o Teste de Pearson para correlacionar variáveis contínuas,
nomeadamente os resultados na escala de Estigma (MICA), conhecimento sobre DM
(MAKS) e traços de personalidade.
Seguidamente foi ainda calculada, através do teste Teste-T student para
amostras independentes, a relação do Contacto com DM e os seus Contextos com a
idade, ano do curso, Conhecimento sobre DM (MAKS) e Estigma associado (MICA),
Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade.
Considerou-se, então, para um p<0.01, a existência de associação significativa
entre as variáveis estudadas.
Relativamente à classificação dos coeficientes de correlação do Teste de
Pearson, considerámos correlação fraca para um ρ=0.1-0.3, correlação moderada para
um ρ=0.4-0.6, correlação forte um ρ=0.7-0.9 e uma relação perfeita para coeficientes de
correlação de 142.

Resultados
Caracterização da amostra
A amostra global foi constituída por 1856 alunos, sendo 60.3% pertencentes à
área da Saúde. A maioria dos participantes era do sexo feminino (76.8%), mantendo-se
este predomínio quer no grupo de Saúde (GS) (82.9%) quer no grupo Não-Saúde (GNS)
(67.4%), com diferenças significativas entre os dois grupos (p<0.001). A média global
de idades foi de 22.18±5.33 anos. No GS a média de idades foi 21.91±4.88, idade
mínima de 16 e máxima de 62, e no GNS foi de 22.58±6.38 anos, não apresentando
diferença significativa (p=0.016). Verificou-se que os alunos da área da Saúde estavam
em média num ano de curso mais avançado (3.02±1.60) do que nos estudantes de
Ensino Superior de outras áreas (2.36±1.35), sendo esta diferença significativa
(p<0.001).
O GS foi agrupado em 7 tipos de cursos tendo sido mais prevalentes os
estudantes de Medicina (49.9%), Enfermagem (17%), Ciências Farmacêuticas (3.4%) e
Psicologia (3.4%) enquanto que o GNS foi agrupado em 14 áreas (Tabela 1), sendo as
áreas mais prevalentes de Economia/ Gestão/Sociologia/ Contabilidade/ Administração
(26.3%), Ciências da Terra/ Ciências da Vida (15.2%) e Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores/ Engenharia Informática/ Design e Multimédia (10.4%). Dos participantes
que considerámos pertencentes ao GS, 32 estavam a frequentar outro curso de área
não-saúde atualmente e tinham frequentado o curso de saúde no passado.

Tabela 1: Distribuição de Áreas/ Cursos frequentados pelo Grupo Não-Saúde e suas
Percentagens
Frequência (%)
Direito e Ciências Políticas

4.5

Ciências da Terra/ Ciências da Vida

15.2

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/ Engenharia Informática/ Design e Multimédia

10.4

Engenharia Mecânica/ Engenharia Civil/ Engenharia Física/ Engenharia Química

7.5

Matemática/ Física/ Química

3.5

Línguas/ Literaturas/ Culturas

1.9

Geografia/ História/ Estudos Europeus/ Arqueologia

2.0

Filosofia/ Comunicação/ Informação

1.5

Ciências do Desporto e Educação Física

1.8

Economia/ Gestão/ Sociologia/ Contabilidade/ Administração

26.3

Artes/ Arquitetura/ Teatro/ Música

8.8

Relações Internacionais/ Turismo/ Hotelaria

3.0

Engenharia do Ambiente/ Agrotecnologia/ Recursos Florestais/ Tratamento de Águas

2.3

Outro

10.3

Este estudo abrangeu estudantes em Portugal de norte a sul, agrupados pelos
dezoito distritos, Açores e Madeira, sendo os distritos mais representados Coimbra
(20%), Lisboa (11.6%), Castelo Branco (11.4%), Aveiro (11.3%), e Porto (10.8%).
Englobou estudantes de todos os anos, tendo 19.3% já frequentado outro curso
anteriormente (GS=16.2%; GNS=24.2%), sendo este facto significativamente maior no
grupo não-saúde (p<0.001).
Relativamente ao contacto com patologia mental e os seus contextos, 74.7% dos
alunos mencionou já ter tido contacto prévio com DM, dos quais 38.5% ocorreram por
contacto com Familiares, 31.3% contacto por Amigos, 19.5% ocorreram no contexto de
Prática Clínica, 11.2% referiram contacto por Antecedentes Pessoais, e ainda 5.3%
devido a outro motivo.
Verificou-se que o contacto com patologia mental ocorreu mais frequentemente
nos alunos da área da saúde (=80.3%) do que no GNS (=66.2%, p<0.001). Nos alunos
do GS foi mais frequente o contacto no contexto de Prática Clínica (=31.2%, vs
GNS=1.8%, p<0.001). Apenas 8.7% dos participantes do GNS tinham tido Unidades
Curriculares no âmbito de Saúde Mental, enquanto que no GS a maioria já tinha tido
(62.8% nos alunos de Medicina e 68,2% dos alunos de outros cursos de saúde).
Por outro lado, no GNS foi mais frequente o contacto por Antecedentes Pessoais
(GNS=12.3% vs GS=10.5%, p=0.006), contacto com Familiares (GNS=40.4% vs
GS=37.5%, p<0.001) e com Amigos (GNS=32.4% vs GS=30.5%, p<0.001) (Tabela 2).

Tabela 2: Distribuição das respostas do Grupo Saúde e Grupo Não-Saúde relativamente a
Contacto Prévio com Doença Mental e seus Contextos

Contacto prévio com Doença
Mental?
Contacto com DM no contexto
de: Prática Clínica
Contacto com DM no contexto
de: Antecedentes Pessoais
Contacto com DM no contexto
de: Familiares
Contacto com DM no contexto
de: Amigos
Contacto com DM no contexto
de: Outros

Saúde
Não-Saúde
Saúde
Não-Saúde
Saúde
Não-Saúde
Saúde
Não-Saúde
Saúde
Não-Saúde
Saúde
Não-Saúde

Sim (%
do total)
48.4
26.3
25.2
0.9
8.5
6.6
30.3
21.5
24.6
17.3
4.7
2.4

Não (%
do total)
11.9
13.4
39.6
34.3
56.3
28.6
34.5
13.6
40.2
17.9
60.1
32.8

Qui-Quadrado
de Pearson
<0.001
<0.001
0.006
<0.001
<0.001
0.745

Conhecimentos dos alunos em Doença Mental
A pontuação Total do MAKS obteve uma média global de 48.08±4.84, variando
entre os valores 28 e 60.
Na Tabela 3 pode-se verificar que os itens 9, 10 e 7 obtiveram melhores
classificações, classificando corretamente “Esquizofrenia”, “Doença Bipolar” e
“Depressão”, respetivamente, como patologia mental. Revelou-se menor conhecimento
relativamente aos itens 6, 8 e 12, “A maioria das pessoas com problemas de saúde
mental vão a profissionais de saúde para obter ajuda.”, “Stress” e “Luto”,
respetivamente, erroneamente consideradas como DM.
Tanto no GS como no GNS, os itens com maior e menor conhecimento foram os
mesmos, no entanto, encontrou-se diferenças significativas em 6 itens, nomeadamente,
itens 1 (p<0.001), 4 (p=0.001), 6 (p<0.001), 8 (p<0.001), 11 (p<0.001) e 12 (p=0.003).
Verificou-se a existência de diferenças significativas entre os dois grupos estudados em
cada um dos conjuntos de perguntas relacionadas com o estigma (Parte 1, mais bem
pontuados nos estudantes que não pertencem a Saúde) e perguntas relacionadas com
patologias mentais (Parte 2, mais bem pontuados nos estudantes da área da saúde)
(p<0,001 em ambas) (Tabela 4).

Tabela 3: Distribuição global de respostas no MAKS e média global de classificação

Concordo
fortemente

Concordo
ligeiramente

Não
concordo,
nem
discordo/
Não sei

1. A maioria das pessoas com
problemas de saúde mental
deseja ter um emprego
remunerado.

1165
(62.8%)

410
(22.1%)

173
(9.3%)

58
(3.1%)

50
(2.7%)

4.39 ± 0.97

2. Se um amigo tivesse um
problema de saúde mental,
eu saberia que conselho lhe
dar para que recebesse ajuda
profissional.

624
(33.6%)

722
(38.9%)

167
(9.0%)

231
(12.4%)

112
(6.0%)

3.82 ± 1.20

3. A medicação pode ser um
tratamento eficaz para
pessoas com problemas de
saúde mental.

855
(46.1%)

670
(36.1%)

119
(6.4%)

144
(7.8%)

68
(3.7%)

4.13 ± 1.07

4. A psicoterapia (como o
aconselhamento psicológico)
pode ser um tratamento
eficaz para pessoas com
problemas de saúde mental.

1312
(70.7%)

455
(24.5%)

33
(1.8%)

33
(1.8%)

23
(1.2%)

4.62 ± 0.73

5. Pessoas com problemas
de saúde mental graves
podem recuperar totalmente.

776
(41.8%)

586
(31.6%)

201
(10.8%)

210
(11.3%)

83
(4.5%)

3.95 ± 1.18

6. A maioria das pessoas
com problemas de saúde
mental vão a profissionais
de saúde para obter ajuda. *

396
(21.3%)

497
(26.8%)

222
(12.0%)

355
(19.1%)

386
(20.8%)

2.91 ± 1.46

7. Depressão

1560
(84.1%)

213
(11.5%)

17
(0.9%)

33
(1.8%)

33
(1.8%)

4.74 ± 0.73

8. Stress *

445
(24.0%)

428
(23.1%)

178
(9.6%)

427
(23.0%)

378
(20.4%)

2.93 ± 1.49

9. Esquizofrenia

1736
(93.5%)

91
(4.9%)

8
(0.4%)

13
(0.7%)

8
(0.4%)

4.90 ± 0.44

10. Doença bipolar (doença
maníaco-depressiva)

1729
(93.2%)

101
(5.4%)

8
(0.4%)

9
(0.5%)

9
(0.5%)

4.90 ± 0,43

11. Dependência de drogas

888
(47.8%)

433
(23.3%)

126
(6.9%)

198
(10.7%)

211
(11.4%)

3.86 ± 1.41

12. Luto *

478
(25.8%)

405
(21.8%)

197
(10.6%)

324
(17.5%)

452
(24.4%)

2.93 ± 1.55

*Questões invertidas, já corretamente pontuadas.

Discordo
ligeiramente

Discordo
fortemente

Média das
classificações

Tabela 4: Distribuição dos itens no MAKS e médias no Grupo Saúde e Grupo Não-Saúde

Item 1 – “A maioria … emprego remunerado.”
Item 2 - “Se um amigo … ajuda profissional.”
Item 3 – “A medicação ... saúde mental.”
Item 4 – “A psicoterapia … saúde mental.”
Item 5 – “Pessoas … recuperar totalmente.”
Item 6 – “A maioria … obter ajuda.”
Item 7 – “Depressão”
Item 8 – “Stress”
Item 9 – “Esquizofrenia”
Item 10 – “Doença Bipolar”
Item 11 – “Dependência de Drogas”
Item 12 – “Luto”
MAKS Total
MAKS – Parte 1
MAKS – Parte 2

Média GS

Média GNS

Nível de Significância
(p)

4.32±0.88
3.80±1.07
4.17±0.96
4.57±0.70
3.90±1.01
2.65±1.32
4.75±0.71
3.12±1.41
4.91±0.34
4.89±0.38
3.99±1.25
2.84±1.45
47.88±4.91
23.41±3.32
24.47±3.30

4.50±1.08
3.84±1.37
4.07±1.22
4.69±0.757
4.02±1.29
3.31±1.59
4.79±0.76
2.63±1.57
4.90±0.55
4.92±0.49
3.65±1.59
3.07±1.67
48.38±4.73
24.43±3.60
23.94±2.8

<0.001
0.562
0.048
0.001
0.037
<0.001
0.041
<0.001
0.491
0.204
<0.001
0.003
0.031
<0.001
<0.001

Estigma em Doença Mental e Traços da Personalidade
Identificou-se diferença significativa entre os dois grupos estudados
relativamente ao estigma, havendo uma tendência para maiores níveis de estigma no
GNS (p<0.001).
Na Tabela 5 é possível verificar que apenas houve relação significativa entre a
frequência ou não de curso da Área da Saúde com três (das cinco) dimensões básicas
da personalidade, nomeadamente Neuroticismo (p<0.001), Extroversão (p<0.001) e
Conscienciosidade (p<0.001), sendo estas mais presentes nos estudantes de áreas
Não-Saúde.

Tabela 5: Médias da MICA e Traços da Personalidade relativamente aos Grupos de Saúde e
Não-Saúde
Média Grupo Saúde

Média Grupo Não-Saúde

Nível de significância (p)

MICA Total

34.63±8.36

37.57±8.09

<0.001

Neuroticismo

8.27±2.64

9.40±3.21

<0.001

Extroversão

7.54±3.12

8.55±2.96

<0.001

Abertura à Experiência

9.37±2.87

9.51±3.85

0.443

Amabilidade

8.71±2.80

8.90±3.34

0.226

Conscienciosidade

7.19±4.35

11.02±2.67

<0.001

Relação do Estigma (MICA), Conhecimento da Doença Mental (MAKS)
e Traços da Personalidade
Verificou-se uma correlação significativa fraca inversa entre o nível de
conhecimentos sobre patologia mental (MAKS total) e o estigma associado (p<0.001)
(ρ=-0.243). Contudo, das partes individuais do MAKS, apenas o conhecimento
relacionado com o estigma (Parte 1) se correlacionou fraca, negativa e
significativamente com menor estigma (ρ=-0.276, p<0.001) (Tabela 6).
O Neuroticismo relacionou-se significativa, forte e positivamente com o nível de
conhecimentos sobre DM (MAKS Total) (ρ=0.980, p<0.001). Porém, não se identificou
relação significativa com o estigma.
A Abertura à Experiência relacionou-se significativamente com o nível de
conhecimentos sobre DM (MAKS Total), de forma fraca e positiva (ρ=0.137, p<0.001) e
ainda fraca e negativamente com o estigma (ρ=-0.180, p<0.001).
A Amabilidade relacionou-se significativa, fraca e negativamente apenas com o
estigma (ρ=-0.179, p<0.001).
A Conscienciosidade relacionou-se de modo significativo, fraco e positivo com o
nível de conhecimentos sobre DM (MAKS Total) (ρ=0.121, p<0.001) e ainda fraca e
negativamente com o estigma (ρ=-0.103, p<0.001).

Tabela 6: Relação entre o Estigma (MICA), Conhecimentos da Doença Mental (MAKS) e Traços
da Personalidade

MICA

MAKS Total

Correlação de
Pearson (ρ)

Nível de
significância (p)

Correlação de
Pearson (ρ)

Nível de
significância (p)

MAKS Total

-0.243

<0.001

---------------------

---------------------

MAKS – Parte 1

-0.276

<0.001

0.765

<0.001

MAKS – Parte 2

-0.060

0.057

0.699

<0.001

Neuroticismo

0.036

0.258

0.098

<0.001

Extroversão

-0.027

0.402

-0.041

0.122

Abertura à
Experiência

-0.180

<0.001

0.137

<0.001

Amabilidade

-0.179

<0.001

0.039

0.137

Conscienciosidade

-0.103

<0.001

0.121

<0.001

Relação do Contacto com Doença Mental e seus Contextos com
diversas variáveis
O contacto prévio com DM relacionou-se significativamente com idade mais
elevada (p=0.001), frequência de um ano de curso mais elevado (p<0.001), maior
conhecimento sobre patologias mentais (MAKS) (p<0.001), menor Estigma (MICA)
(p<0.001), mais traços de Neuroticismo (p<0.001), Abertura à Experiência (p<0.001) e
menos traços de Conscienciosidade (p=0.001) (Tabela 7).
O contacto com DM no contexto de Prática Clínica associou-se
significativamente a uma média de idade (p=0.008) e ano de curso (p<0.001) superiores,
a uma pontuação mais baixa no MICA (p=0.001), menos traços de Neuroticismo
(p<0.001) e de Conscienciosidade (p<0.001).
Verificou-se uma relação significativa entre o contacto com DM por Antecedentes
Pessoais e menor Estigma (p=0.002), maior conhecimento (p<0.001), e traços mais
marcados de Neuroticismo (p<0.001), Abertura à Experiência (p<0.001) e
Conscienciosidade (p<0.001).
O contacto com DM através de Familiares relacionou-se significativamente com
mais traços de Neuroticismo (p=0.001) e Conscienciosidade (p<0.001).
Houve relação significativa entre o contacto com DM por Amigos e uma maior
Abertura à Experiência (p=0.001) e Conscienciosidade (p<0.001).

Tabela 7: Relação do Contacto com Doença Mental e seus Contextos com diversas variáveis e
representação das suas médias

Média
Idade
Nível de
significânci
a (p)

Ano
de
Curso

MICA
Total

MAKS
Total

Neuro
ticism
o

Extrov
ersão

Abert
ura à
Experi
ência

Amabil
idade

Consc
iencio
sidade

Média
Nível de
significânci
a (p)

Média
Nível de
significânci
a (p)

Média
Nível de
significânci
a (p)

Média
Nível de
significânci
a (p)

Média
Nível de
significância
(p)

Média
Nível de
significânci
a (p)

Média
Nível de
significância
(p)

Média
Nível de
significânci
a (p)

Contacto
Prévio com
DM*

*Através de
Prática
Clínica

*Através de
Antecedente
s Pessoais

*Através de
Familiares

*Através de
Amigos

*Através de
Outros

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

22.42
±5.55

21.47
±5.42

23.03
±4.90

22.20
±5.74

22.45
±4.64

22.40
±5.68

22.21
±5.19

22.62
±5.88

22.21
±5.36

22.55
±5.66

23.32
±6.78

22.31
±5.36

0.001
2.92±
1.55

2.30±
1.38

<0.001
36.10
±8.26

38.38
±8.05

<0.001
48.54
±4.81

46.71
±4.68

<0.001
9.02±
3.02

8.40±
2.88

<0.001
7.95±
3.15

8.35±
2.87

0.026
9.81±
3.38

8.49±
3.32

<0.001
8.77±
3.06

8.88±
3.16

0.573
8.95±
4.14

9.71±
3.81

0.001

0.008
4.09±
1.44

2.51±
1.37

<0.001
32.59
±9.22

36.43
±8.10

0.001
48.67
±4.71

48.51
±4.85

0.569
8.04±
2.72

9.17±
3.04

<0.001
7.32±
3.17

8.05±
3.13

0.010
9.78±
3.26

9.82±
3.40

0.885
8.94±
2.75

8.75±
3.11

0.514
7.47±
4.47

9.19±
4.04

<0.001

0.897
3.07±
1.64

2.89±
1.53

0.131
34.09
±8.44

36.56
±8.17

0.002
49.75
±4.68

48.34
±4.80

<0.001
10.59
±2.67

8.75±
2.99

<0.001
7.68±
3.32

8.00±
3.12

0.246
10.70
±3.55

9.67±
3.32

<0.001
8.38±
3.52

8.85±
2.98

0.125
9.93±
3.59

8.79±
4.21

<0.001

0.166
2.82±
1.56

3.02±
1.54

0.017
36.24
±8.47

35.87
±7.98

0.565
48.80
±4.77

48.28
±4.84

0.044
9.31±
2.96

8.70±
3.05

0.001
8.12±
2.98

7.76±
3.31

0.068
9.89±
3.54

9.74±
3.19

0.480
8.85±
3.11

8.70±
3.02

0.416
9.69±
3.91

8.14±
4.23

<0.001

0.261
2.93±
1.60

2.91±
1.51

0.813
35.56
±7.96

36.60
±8.53

0.096
48.93
±4.70

48.27
±4.88

0.013
9.26±
3.14

8.85±
2.92

0.028
8.17±
3.17

7.80±
3.13

0.062
10.25
±3.52

9.51±
3.24

0.001
8.85±
3.35

8.73±
2.85

0.552
9.62±
3.79

8.49±
4.31

<0.001

0.155
2.61±
1.45

2.94±
1.56

0.046
36.09
±8.67

36.10
±8.25

0.991
47.86
±5.17

48.59
±4.80

0.146
8.49±
3.40

9.06±
2.99

0.144
8.60±
3.40

7.90±
3.13

0.085
9.68±
3.87

9.82±
3.34

0.736
8.74±
3.11

8.78±
3.06

0.918
8.94±
4.27

8.95±
4.13

0.979

Discussão
O objetivo principal deste trabalho consistiu em compreender qual o nível de
conhecimento da Doença Mental por parte dos estudantes nacionais do Ensino Superior
da área da saúde comparativamente a estudantes de outras áreas e de que modo se
relacionavam com o estigma associado a estas patologias. Como objetivo secundário
pretendeu-se averiguar a existência de variáveis que se relacionem com um maior ou
menor conhecimento e estigma, nomeadamente variáveis sociodemográficas, traços
individuais de personalidade e o facto de ter tido contacto com doença mental.

Diferenças entre o Grupo de Saúde e o Grupo Não-Saúde
relativamente a Conhecimento da Doença Mental (MAKS)
Foi possível verificar que tanto no GS como no GNS, os conhecimentos gerais
eram sobreponíveis, tendo sido, em ambos, os mesmos itens a obter médias mais altas
e mais baixas de classificação e, portanto, correspondendo a mais e menos
conhecimento sobre o tema referente.
Ambos tiveram um melhor desempenho na Parte 2 do MAKS, nos itens 9
“Esquizofrenia”, 10 “Doença Bipolar” e 7 “Depressão”, identificando-os corretamente
como patologia mental, não havendo diferenças comparativamente a outros estudos43,
44, 35, 36
. Relativamente a menor conhecimento, os itens 8 “Stress” e 12 “Luto” obtiveram
menores médias, concluindo-se que a população detinha menos noção sobre o teor não
patológico destas situações, à semelhança do encontrado em outros estudos com
outras populações43, 45. Também o item 6 “A maioria das pessoas com problemas de
saúde mental procuram ajuda de profissionais de saúde” foi dos menos bem cotados,
refletindo a ausência de perceção, nos estudantes, das adversidades encontradas na
procura de ajuda profissional por parte dos portadores de DM. Ao contrário do que é o
conhecimento desta população e da população em geral43, ainda se demonstra uma
dificuldade e demora considerável no acesso aos cuidados de saúde mental45, 46.
Houve diferenças significativas entre os dois grupos avaliados em determinados
itens (1, 4, 6, 8, 11 e 12), tendo-se verificado que, de um modo geral, os estudantes que
não pertencem à área da saúde detinham maior conhecimento sobre conhecimentos
relacionados com o estigma (Parte 1 do MAKS) enquanto que os do grupo de Saúde
sabiam mais sobre a patologias mentais (Parte 2 do MAKS).
Em suma, neste estudo verificou-se o mesmo tipo de conhecimentos acerca da
DM que estudos anteriormente realizados, nomeadamente mais conhecimentos
teóricos sobre patologias mentais graves e menos conhecimentos mais relacionados
com o estigma. Pode-se, assim, deduzir que pertencer a área da saúde não implica um
conhecimento diferenciado acerca do facto do luto e stress não serem DM e da
existência de barreiras ao acesso a cuidados de DM, relativamente à população em
geral, embora ajude a ter melhores conhecimentos teóricos sobre a DM, nomeadamente
a identificar mais corretamente as patologias do foro psiquiátrico. É essencial perceber
como melhorar o conhecimento e atitudes relacionados com o estigma sobre DM nos
cursos de saúde porque, com este estudo, verificou-se que os estudantes desta área

não tiveram suficiente ênfase nestes pontos específicos. Estes resultados poderão ser
o reflexo de um ensino excessivamente teórico sobre as patologias mentais e pouco
focado no impacto no quotidiano dos que destas padecem, carecendo também de um
enfoque no carácter benigno de condições muito comuns, como o stress e o luto. Os
melhores conhecimentos relacionados com estigma nos estudantes de cursos que não
pertencem à área da saúde poderão ser justificados por um maior contacto com DM por
Antecedentes Pessoais, o que alerta para a necessidade de estar atento à saúde mental
destes estudantes, bem como a importância de diminuir atitudes estigmatizantes que
ainda se verificam na atualidade.
Adicionalmente, verificou-se, como noutros estudos45, 47, que um maior nível de
conhecimento sobre DM se associou a maior Neuroticismo e Abertura à Experiência.
Esta associação poderá ser justificada pela maior procura de conhecimento, no primeiro
caso pela tentativa de redução de incerteza, e no segundo, pela curiosidade e vontade
de explorar o desconhecido. Associou-se ainda a Conscienciosidade a maior
conhecimento, provavelmente por um maior interesse em deter informação e educação,
justificando também maior procura de conhecimentos sobre Doença Mental. Tanto o
Neuroticismo como a Conscienciosidade foram mais preponderantes nos alunos não
pertencentes à área de saúde, o que poderá indicar que, nestes alunos, a personalidade
poderá ser mais determinante nos conhecimentos que têm sobre DM.

Diferenças entre o Grupo de Saúde e o Grupo Não-Saúde
relativamente ao Estigma (MICA)
Encontraram-se diferenças significativas relativamente ao estigma entre o GS e
o GNS, tendo-se verificado maior Estigma nos estudantes que não frequentavam cursos
de saúde. Houve uma correlação inversa (ρ=-0.243) entre conhecimentos sobre DM e
o estigma (p<0.001), como aconteceu noutros trabalhos48, 49, provando que uma maior
educação poderá potenciar atitudes menos estigmatizantes. No caso das partes
individuais do MAKS apenas a Parte 1 do MAKS se relacionou significativamente com
o estigma (ρ=-0.276, p<0.001). Apesar de os estudantes que não frequentam cursos de
saúde deterem mais conhecimentos relativos a estigma na DM, apresentaram também
mais Estigma contra a mesma. Deste modo, pode-se supor que, nestes estudantes, não
será necessariamente uma mais correta detenção de informação neste âmbito que
determinará menos atitudes estigmatizantes. Já no âmbito de traços da personalidade,
foram significativamente relacionados com menor estigma uma maior Abertura à
Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade. Destes traços apenas a
Conscienciosidade se encontrava mais associada a um dos grupos estudados, neste
caso, o GNS.
Estes resultados díspares de maior conhecimento de DM e maior estigma na
mesma subpopulação, GNS, fazem crer que neste grupo de estudantes a sua
predominância de Conscienciosidade, e a consequente procura de conhecimentos, é
mais decisiva na redução do Estigma do que nos estudantes que frequentam cursos de
Saúde. Por conseguinte, seria interessante estudar mais detalhadamente a associação
de estigma com cada um dos cursos não pertencentes à área da saúde de forma a
poder aprofundar quais as particularidades, traços da personalidade e outras variáveis

se correlacionam com maior ou menor estigma, já que se trata de um grupo muito
heterogéneo.

Diferenças entre o Grupo de Saúde e o Grupo Não-Saúde
relativamente ao Contacto prévio com Doença Mental e seus
Contextos
Nos alunos da área de saúde ocorreu com maior frequência o contacto prévio
com patologia mental, nomeadamente, num contexto de prática clínica. Esta relação
pode ser facilmente explicada por serem cursos mais práticos e em que o objetivo é
contactar com pessoas, portadoras de DM ou não. Relativamente aos outros contextos
em que se deu tal contacto, nomeadamente Antecedentes Pessoais, Familiares e
Amigos, foi o GNS que os experienciou em maior proporção. Tanto o contacto prévio
com patologia mental como o seu contexto por Antecedentes Pessoais se relacionaram
significativamente com um maior conhecimento e com menor estigma de DM.
Adicionalmente verificou-se que também o contacto com DM através da Prática Clínica
se relacionava significativamente com menor estigma.
Esta relação permite-nos supor que seja o contacto próximo, pessoal ou não,
com patologia mental que influenciará tanto no conhecimento de DM como no estigma
associado. No caso dos estudantes que não frequentam cursos relacionados com saúde
parece ser o contacto com DM através de familiares, de amigos e/ ou de antecedentes
pessoais o mais preponderante para um maior conhecimento sobre atitudes
estigmatizantes e, por consequência, menor estigma, enquanto que nos estudantes de
saúde será a prática clínica e os conhecimentos sobre as patologias mentais em si que
mais contribuem para um estigma diminuído. É assim reforçada a necessidade de tornar
mais prático o papel da educação das escolas de Saúde no sentido de promover o
contacto frequente com doentes mentais com intuito de melhorar o conhecimento sobre
o tema e diminuir as atitudes estigmatizantes contra os que sofrem de DM. Também a
criação/ aumento da frequência de momentos de abordagem à DM com o contacto com
pessoas que sofrem da mesma (e abertura para que as pessoas mais próximas possam
assumir ter doença mental), sem tabu nem preconceito (discutindo factos sobre as
diferentes patologias, de como é o seu dia-a-dia e quais os obstáculos da sociedade
que lhes dificultam, ainda no presente, a sua vida) poderia ser benéfico para aumentar
o conhecimento em DM e diminuir o estigma associado por parte dos estudantes de
áreas que não pertençam a saúde, bem como na população em geral.

Diferenças entre o Grupo de Saúde e o Grupo Não-Saúde
relativamente a Traços da Personalidade
Verificou-se que dos cinco traços da personalidade estudados, apenas o
Neuroticismo, a Extroversão e a Conscienciosidade tiveram diferenças significativas

entre os dois grupos, encontrando-se estes traços mais marcados nos alunos não
pertencentes à área da saúde.
Apurou-se que uma maior Abertura à Experiência e Amabilidade à semelhança
de alguns estudos50, 45, se associava menor estigma. Associou-se ainda a menor
estigma a Conscienciosidade.
Apesar de os cursos não pertencentes à área da saúde apresentarem menor
contacto com a DM, verificou-se que os conhecimentos em DM (MAKS Total) não foram
significativamente diferentes entre os grupos e que houve um menor estigma no GNS.
Uma explicação possível para estes resultados poderá ser que, uma vez que os cursos
de áreas diferentes da saúde não providenciam tanto contacto com a DM, nestes
estudantes os traços de personalidade, como a Conscienciosidade, para além do
contacto com DM através de Antecedentes Pessoais, Familiares e Amigos, serão mais
decisivos para uma maior procura de conhecimentos sobre DM e consequentemente
existência de menor estigma.

Limitações do estudo
A principal limitação deste estudo foi o método de divulgação do questionário,
tendo-se escolhido a via online, que poderá ter influenciado na ausência de distribuição
homogénea por toda a população e, assim, não abranger de forma similar todos os
sexos, faixas etárias, cursos e regiões do país. Sendo o questionário de
autopreenchimento voluntário, poderá existir também um viés de voluntarismo. Devido
à sensibilidade e tabu/estigma que se associa ao próprio tema, poderá não haver
compatibilidade entre as respostas dos participantes e o seu comportamento real,
provocando, assim, um viés de desejabilidade social. Por abranger uma população tão
heterógena como os estudantes de áreas não pertencentes à Saúde, poderá ter ocorrido
algum viés por não ter sido permitido detetar diferenças entre eles. Adicionalmente, uma
vez que este estudo abrangeu a análise de três fontes diferentes de dados, poderá ter
havido incongruências não detetadas.

Conclusão
Com este estudo concluiu-se que os conhecimentos dos estudantes de ensino
superior sobre doença mental são similares aos da população em geral (MAKS Total),
embora haja diferenças significativas relativamente a quem frequenta, ou não, cursos
de saúde nos conjuntos de questões relacionadas com o estigma (p<0.001) e com as
questões sobre patologias mentais (p<0.001). Comprovou-se, através de uma
pontuação mais alta na classificação de “Esquizofrenia”, “Doença bipolar” e “Depressão”
como doenças mentais, que existe um maior conhecimento teórico sobre patologias
mentais graves. Por outro lado, verificou-se a desinformação acerca de conhecimentos
relacionados com atitudes estigmatizantes que provocam, ainda hoje, dificuldades no
quotidiano de portadores de DM, como por exemplo no acesso a cuidados de saúde,
bem como sobre o carácter não-patológico de situações como o stress e o luto. É,
portanto, fundamental apostar numa maior divulgação e informação sobre estes tópicos,
não só no ensino da área da saúde como na população em geral.
Apesar de se verificar mais conhecimentos relacionados com Estigma (p<0.001)
nos estudantes que não frequentam cursos de saúde, foi descoberto um maior Estigma
(p<0.001) presente neste grupo, comparativamente aos estudantes de Saúde.
Identificou-se uma correlação inversa entre o estigma e os conhecimentos mais
relacionados com o estigma de DM, tal como as dimensões básicas da personalidade
Abertura à Experiência (ρ=-0.180, p<0.001), Amabilidade (ρ=-0.179, p<0.001) e
Conscienciosidade (ρ=-0.103, p<0.001).
Os traços da personalidade “Neuroticismo”, “Abertura à Experiência” e
“Conscienciosidade” associaram-se a maior conhecimento sobre patologia mental.
Destas dimensões básicas da personalidade, apenas o Neuroticismo e a
Conscienciosidade se encontraram mais vincadas num dos grupos, neste caso, nos
alunos de áreas não pertencentes à saúde.
Tendo sido algumas destas variáveis mais associadas aos estudantes não
pertencentes à área da saúde, seria pertinente investigar-se melhor e mais
aprofundadamente a importância dos traços da personalidade neste grupo
comparativamente ao grupo de estudantes de saúde, bem como o seu peso e influência
num maior conhecimento e menor estigma.
Foi nos alunos da área da saúde que ocorreu maior contacto com patologia
mental (p<0.001), tendo sido essencialmente através da prática clínica (p<0.001),
enquanto que os estudantes de outras áreas contactaram menos com DM e num
contexto mais próximo, nomeadamente por experiência própria (p=0.006), familiares
(p<0.001) e/ ou amigos (p<0.001).
Tendo-se verificado que nos estudantes de saúde existia um menor estigma
embora fosse o GNS que detinha mais conhecimentos sobre atitudes estigmatizantes e
maiores níveis de Conscienciosidade, depreende-se que no casos dos estudantes da
área da saúde seja o contacto com DM através da prática clínica e os conhecimentos
de patologias mentais os mais determinantes para reduzir o estigma, enquanto que nos
estudantes de outras áreas terá sido mais decisivo o contacto através de familiares,
antecedentes pessoais e amigos e os traços da sua própria personalidade. Sendo a
prática clínica dos estudantes de saúde a única variável passível de modificação (versus
outros contextos de contacto com DM e traços da personalidade) é importante realçar o

papel imprescindível do contacto com patologia mental e promover o mesmo no Ensino
Superior de Saúde.
Considera-se pertinente uma investigação futura que examine mais
afincadamente os diversos cursos das variadas áreas de estudo destes grupos,
sinalizando as semelhanças e diferenças de cada curso, e outras variáveis não
estudadas neste trabalho, como por exemplo outras fontes de conhecimento sobre DM
menos científicas (livros, programas de televisão, notícias), religiões/ crenças, níveis de
estigma quanto a outras minorias (homossexualidade, raças), classe socioeconómica,
etc., que possam ter influenciado estes resultados.
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Anexos
Anexo 1 – Informações e Consentimento Informado
Com este formulário convido-o(a) a participar num estudo sobre “Conhecimento
e Estigma da Doença Mental” que tem por objetivo saber como é percecionada a doença
mental por parte dos estudantes da área da saúde comparativamente a estudantes de
outras áreas que estejam a frequentar o 1º e 2º ciclos, licenciaturas e mestrados
integrados a nível nacional.
Este projeto integra o trabalho final de curso de uma aluna do Mestrado Integrado
em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e obteve o parecer
favorável pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra.
Confirma-se o anonimato e absoluto respeito pela legislação nacional e europeia
aplicável à proteção de dados pessoais. Uma vez que o preenchimento é voluntário
pode aceitar ou recusar participar neste estudo, ou se for essa a sua vontade,
interrompê-lo a qualquer instante.
Assim, ao responder à totalidade do questionário está a aceitar e consentir
participar neste estudo voluntariamente. O preenchimento do questionário demorará
cerca de 10 minutos.
Qualquer dúvida que surja poderá enviar para o contacto eletrónico
ana.lc.fonseca97@gmail.com através do qual esclarecerei assim que puder.

Anexo 2 – Questionário sociodemográfico – Grupo Não-Saúde
*obrigatório

*1 – Qual a sua idade?
_____________

*2 – Qual o seu sexo?
o
o

Masculino
Feminino

*3 – Qual o curso / área de estudos que frequenta?
o

Curso de Saúde → (Farmácia, Veterinária, Enfermagem, etc.) responder ao
restante
questionário
no
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Lvw9uFy8aDAibYGtvThT3T8u9
NZBiWMZWgAapRp7MR8SBw/viewform?fbclid=IwAR26uCdOmwbbgUgiEfW4kFfOKkGAK2Z_NRT1SupmGC3ru90jOWfiBcE3uc

o
o
o

Direito e Ciências Políticas
Ciências da Terra/ Ciências da Vida
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/ Engenharia Informática/ Design e
Multimédia
Engenharia Mecânica/ Engenharia Civil/ Engenharia Física/ Engenharia Química
Matemática/ Física/ Química
Línguas, Literaturas e Culturas
Geografia, História, Estudos Europeus, Arqueologia
Filosofia, Comunicação e Informação
Ciências do Desporto e Educação Física
Economia/ Gestão/ Sociologia/ Contabilidade/ Administração
Artes/ Arquitetura/ Teatro/ Música
Relações internacionais/ Turismo/ Hotelaria
Engenharia do ambiente/ Agrotecnologia/ Recursos florestais/ Tratamento de
águas
Outro: _______________________________________

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

*4 – Qual é o tipo de estabelecimento de ensino que frequenta?
o
o
o
o

Universidade
Politécnico
Curso técnico
Outro: ________________________________________

*5 - Em que zona se situa o seu estabelecimento de ensino?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Açores
Madeira

*6 - Em que ano do curso se encontra?
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6

*7.1 – Já frequentou/tirou licenciatura noutro curso?
o
o

Sim
Não

7.2 - Caso tenha respondido "Sim" na questão anterior, indique, por favor, qual foi
o outro curso que frequentou.
_____________________________

*8.1 – Já teve contacto prévio com uma pessoa com patologia mental?
o
o

Sim
Não

8.2 – Se respondeu sim à última questão, indique em que contexto:
o
o
o
o
o

Prática clínica
Antecedentes pessoais de patologia mental
Familiar com patologia mental
Amigo com patologia mental
Outro _____________________________

*9.1 – Durante o seu percurso académico já teve aulas no âmbito de Psiquiatria,
Saúde Mental ou Psicologia?
o
o

Sim
Não

9.2 - Se respondeu sim à última questão por favor indique quantas unidades
curriculares teve neste âmbito.
__________________

9.3 - Qual foi o ano em que teve pela primeira vez contacto com unidades
curriculares relativas a Psiquiatria, Saúde Mental ou Psicologia?
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6

*10.1 – Já frequentou algum curso relacionado com saúde anteriormente?
o
o

Sim
Não

10.2 – Se respondeu sim, o contacto com as unidades curriculares mencionadas
acima ocorreu no âmbito do curso…?
o
o

Anterior
Em que se encontra atualmente

Anexo 3 – Questionário sociodemográfico – Grupo Saúde: Medicina
1. Qual é a sua idade?
_______________

2. Qual o seu género?


Feminino



Masculino

3. Qual é a faculdade de Medicina que frequenta?


FMUP



ICBAS



EMUM



FMUC



FCS-UBI



FMUL



NMS-FCM



MIM-UAlg

4. Quando ingressou em Medicina já era detentor de alguma Licenciatura ou
Mestrado?


Sim



Não

5. Se respondeu sim à última questão, indique qual:
_________________________________
6. Qual o ano do Mestrado Integrado de Medicina se encontra presentemente a
frequentar?


1º



2º



3º



4º



5º



6º

7. Já teve contacto prévio com alguma pessoa com patologia mental?


Sim



Não

8. Se respondeu sim à última questão, em que circunstância aconteceu esse
contacto? (pode escolher mais do que uma resposta)


Prática clínica



Antecedentes pessoais de patologia mental



Familiar com patologia mental



Amigo com patologia mental



Outro

9. Durante o seu percurso académico já teve aulas ou estágio de Psiquiatria, Saúde
Mental ou Psicologia médica?


Sim



Não

10. Se respondeu Sim à última questão indique em qual/quais os anos:


1º



2º



3º



4º



5º



6º

Anexo 4 – Questionário sociodemográfico – Grupo Saúde: NãoMedicina
1. Qual o seu género?


Feminino



Masculino

2. Qual a sua idade?
____________

3. Qual o curso que frequenta?


Medicina Dentária



Ciências Farmacêuticas



Enfermagem



Medicina Veterinária



Psicologia



Outro: ___________

4. Se mencionou “outro” na resposta anterior, indique qual:
______________

5. Em que ano do curso se encontra atualmente?


Primeiro



Segundo



Terceiro



Quarto



Quinto

6. Em que cidade estuda?
________

7. Já frequentou outro curso?


Sim



Não

8. Já teve contacto prévio com alguma pessoa com patologia mental?


Sim



Não

9. Se respondeu “sim” à última questão, em que circunstância aconteceu esse
contacto?


Prática clínica



Antecedentes pessoais de patologia mental



Familiar com patologia mental



Amigo com patologia mental



Outro: ___________

10. Durante o seu percurso académico já teve aulas ou estágio de Psiquiatria, Saúde
Mental ou Psicologia médica?


Sim



Não

11. Se respondeu "sim" à última questão, indique por favor quantas cadeiras teve
com esse conteúdo integrado e em que ano foi a primeira cadeira que teve com
esse conteúdo:


1



2



3



Mais do que 3

Anexo 5 – Mental Health Knowlegde Schedule

Anexo 6 – Questionário de Conhecimentos em Saúde Mental
Instruções: O questionário que se segue relaciona-se com o seu modo habitual de ser,
pensar ou agir. Por favor, assinale apenas uma resposta, escolhendo a que melhor se
aplica a si, usando as escalas de resposta indicadas.
Não há respostas certas ou erradas.
Considere problemas de saúde mental como necessidade de o indivíduo recorrer a
profissionais de saúde.

1 - A maioria das pessoas com problemas de saúde mental deseja ter
um emprego remunerado.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

2 - Se um amigo tivesse um problema de saúde mental, eu saberia que
conselho lhe dar para que recebesse ajuda profissional.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

3 - A medicação pode ser um tratamento eficaz para pessoas com
problemas de saúde mental.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

4 - A psicoterapia (como o aconselhamento psicológico) pode ser um
tratamento eficaz para pessoas com problemas de saúde mental.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

5 - Pessoas com problemas de saúde mental podem recuperar
totalmente.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

6 - A maioria das pessoas com problemas de saúde mental vão a
profissionais de saúde para obter ajuda.
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

Instruções: Para os itens 7 a 12, diga se considera doença psiquiátrica. Em cada item
selecione apenas uma resposta.

7 - Depressão
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

8 - Stress
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

9 - Esquizofrenia
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

10 – Doença bipolar
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

11 – Dependência de drogas
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

12 – Luto
o
o
o
o
o

Concordo fortemente
Concordo ligeiramente
Não concordo nem discordo
Discordo ligeiramente
Discordo fortemente

Anexo 7 – MICA-4 (Doença Mental: Escala de Atitudes para Clínicos)

Anexo 8 – MICA-2 (Doença Mental: Escala de Atitudes para Clínicos)

Anexo 9 - NEO-FFI-20: Neo-Five Factor Inventory (com 20 itens)
Instruções: O questionário que se segue relaciona-se com o seu modo habitual de ser,
pensar ou agir. Por favor, assinale apenas uma resposta, escolhendo a que melhor se
aplica a si, usando as escalas de resposta indicadas. Não há respostas certas ou
erradas.

Anexo 10 – Aprovação pela Comissão de Ética da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra

