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Estão a aumentar
os pedidos de apoio
psicológico
nas universidades



Ensino. Há instituições de ensino superior que referem um aumento
muito significativo na procura, mas faltam recursos para o satisfazer
JOANA CAPUCHO

Ansiedade, ataques de pânico, falta
de apetite, dias afio sem dormir. "Foi
uma estupidez aquilo a que me su-

jeitei", diz Francisco M., de 28 anos,
a fazer um doutoramento em Bio-

tecnologia. Estava no segundo ano
da licenciatura em Bioquímica
quando os problemas começaram
a surgir. "Efetuei um crédito para
poder estudar, não podia chumbar.
Coloquei muita pressão sobre mim
mesmo. Também coincidiu com o
facto de ter deixado de praticar des-

porto", recorda.
Com a psicoterapia, Francisco

aprendeu "a gerir a ansiedade". Já
não tem crises. "Sou financiado por
uma instituição para fazer o douto-
ramento, mas não quero seguir esta
área. Para quem quer continuar,
pode ser doentio", assume, desta-
cando a precariedade em que vivem
os doutorandos e a pressão para fa-
zerpublicações."Jávipessoasacho-
rar pelos corredores do centro de in-
vestigação, a terem ataques de pâ-
nico", releva.

Quem faz doutoramento está,
segundo um estudo publicado na
Nature ßiotechnology, seis vezes
mais sujeito a ansiedade e depres-
são do que a população em geral.
Na investigação feita nos EUA,
39% dos doutorandos disseram
ter ansiedade grave a moderada,
enquanto na população em geral
essa percentagem não passou dos
6%. Mas o problema não é exclu-
sivo dos doutorandos. Várias uni-
versidades contactadas pelo DN
referem um aumento no número
de pedidos de apoio psicológico
por parte dos alunos de licencia-
tura e mestrado. E a ansiedade li-
dera entre as queixas mais fre-
quentes.

De acordo com os dados cedidos
ao DN pelos Serviços de Ação Social
da Universidade de Aveiro, em 2014
foram dadas 844 consultas de psi-
cologia aos estudantes da institui-
ção, um número que subiu para
1936 em2ol6.Jáno ano passado, os

serviços ofereceram 1477 consultas,
mas não houve uma diminuição na
procura. "Aprocura tem vindoaau-

mentar muito. No entanto, a limita-
ção de recursos humanos tem res-
tringido o número de consultas dis-

ponibilizado. A procura excede a
oferta", adianta ao DN aquele servi-

ço. Um crescimento que justifica
com uma maior divulgação e com a
qualidade do acompanhamento.

Na Universidade de Coimbra, o
cenário é semelhante: 774 consultas
em 2014; 589 em 2015; 1255 em
2016 e 1411 no ano passado (dados
provisórios). "Aumentámos o nú-
mero de psicólogos e, quando isso

acontece, aumenta a procura. Não
me parece que haja mais gente
doente, mas as pessoas estão mais
atentas, procuram-nos mais", diz ao
DN António Queirós, responsável
pelos Serviços de Saúde e de Gestão
da Segurança no Trabalho dos Ser-
viços de Ação Social da Universida-
de de Coimbra (SASUC).

A área da saúde mental tem, se-
gundo António Queirós, merecido
uma atenção especial por parte da
UC, que em 2016 criou a Consulta
do Jovem Universitário-um serviço
que conjuga psicologia e psiquiatria
-, pela qual passaram 82 alunos nes-
se ano. "A nossa preocupação tem
muito que ver com a situação dos es-
tudantes, que estão habitualmente
deslocados, afastados das famílias e
dos amigos, com necessidade de
corresponder às expectativas e por
vezes com dificuldades de integra-
ção." Mas ainda esbarram com "o es-

tigma, o medo de serem discrimina-

dos, e a negação, pois não sabem ou

negam que estão doentes".

As consultas mais pedidas
Na Universidade de Lisboa, Cláudia
Correia diz que "as consultas de
apoio psicológico são as que têm
maior procura junto da comunida-
de académica, representando esta
especialidade entre 45% e 50% do
total de consultas disponibilizadas
no centro médico". Em causa estão,
segundo a responsável, "situações
relacionadas com perturbações de
ansiedade generalizada, perturba-
ções de humor nomeadamente de-

pressões, problemas relacionais, fa-
miliares e dificuldades académicas

que comprometem o sucesso".
Em 2016 foram realizadas 1647

consultas de psicologia na Ulisboa
e em 2017 registaram-se 1298. "Mas
a procura não tem diminuído. Te-
mos sempre novos pedidos ao mes-
mo tempo que temos de assegurar
os seguimentos. Há alturas do ano
com mais procura, principalmente
no início do ano e na época das ava-
liações", avança Cláudia Correia.

Foi precisamente na primeira
época de exames da licenciatura
que Mariana Abrantes, de 23 anos,
sentiu o primeiro pico de stresse an-
siedade. "Por causado choque rela-
cionado com a quantidade de ma-
téria a estudar e do número de exa-
mes", diz a jovem, a fazer mestrado
em Biologia Aplicada. Essa ansieda-
de é agora causadapela incerteza
emrelação ao futuro. "Com a preca-
riedade que existe no setor da ciên-
cia, cada vez me sinto mais perto de
ter de entrar nessa vida incerta ou
ter de arranjar opções alternativas,
possivelmente ir para fora." E ainda
falta a tese, ressalva.
Faculdades dão consultas
Além dos serviços de ação social, há
faculdades que também têm gabi-
netes de apoio aos estudantes. É o
caso da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto, onde anualmente se

registam cerca de 600 consultas.
"A procura tem vindo a aumentar.
Tínhamos uma psicóloga em part-
-time, mas, devido à crescente pro-
cura, passou afull-time. Penso que
há mais sensibilidade dos estudan-
tes para pedir ajuda", diz FilipaViei-
ra, responsável por este serviço.

Os problemas variam consoante
o ciclo de ensino. "Nos primeiro e

segundo ciclos, há afase de adapta-
ção ao ensino superior, a uma nova
forma de avaliação, àrelação com os

colegas, à pressão." Já o doutora-
mento, prossegue, "é para muitos
uma forma de trabalhar na área ob-
tendo rendimentos com bolsa", mas
nem sempre uma vocação, pelo que
pode surgir frustração.



Maria do Rosário Pinheiro, orien-
tadora de mestrados e doutora-
mentos na Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Uni-
versidade de Coimbra, explica que
"o doutoramento é um trabalho de
grande exigência, pressão. Exige
muita persistência, organização".
Um processo que muitas vezes tem
de ser conciliado com a vida pessoal
e profissional. É, por isso, "muito
possível que o doutorando entre em

exaustão, podendo haver ansieda-
de, depressão, burnouf.

No Gabinete de Apoio ao Estu-
dante da FPCE da Universidade de
Coimbra, dirigido por Maria do Ro-
sário, "a procura de apoio psicoló-
gico e aconselhamento de carreira
tem vindo a aumentar", essencial-
mente pelos alunos de licenciatu-
ras e mestrados: "A ansiedade e a
depressão estão muito presentes
nos pedidos."

Universidades
disponibilizam
consultas de várias
especialidades.
Psicologia é a que
tem mais procura
junto dos jovens

Ordem quer reforço de profissionais
ação Ordem dos Psicólogos
já partilhou preocupações
com a Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior

Problemas como o abandono e o
insucesso académico no ensino
superior podem ser minimizados
com a intervenção de psicólogos.
Quem o diz é Teresa Espassandim,
membro da direção da Ordem dos

Psicólogos, que considera que fal-
tam profissionais desta área nas
universidades: "Em Portugal, te-
mos 361 mil estudantes do ensino
superior e não existirão mais do

que cem psicólogos a intervir nes-
te contexto." Preocupações que já
foram dadas a conhecer à Secreta-
ria de Estado da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior.

Com o "crescimento do apoio
psicológico aos estudantes na dé-
cada de 1990 e no início dos anos
2000", a psicóloga refere que "vai

existindo alguma possibilidade de
acesso a consultas", mas "ainda
muito aquém". Destacando que
deve ser feita uma aposta na pre-
venção, adianta que estes profis-
sionais "intervêm nas grandes
preocupações das universidades:
abandono, insucesso académico,
mudança de curso". Problemas que
"originam sintomatologia ansiosa
e depressiva".

Teresa Espassandim recorda o
estudo da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro, feito em
2012, que concluiu que 17,4% dos
universitários têm sintomatologia
depressiva clinicamente significa-
tiva e lembra que "é entre os 18 e os
24 anos que se desenvolvem as psi-
copatologias graves". Por isso, frisa,
esta é uma área que preocupa a or-
dem: "Temos um grupo de traba-
lho para a intervenção do psicólo-
go em contexto de ensino superior,
com vista à criação de guidelines,
devido à necessidade de orienta-
ção neste contexto, que implica

uma amplitude de atividades e de
programação de intervenção e pre-
venção."

Quando chegam ao ensino su-
perior, os jovens deparam-se com
desafios novos, o que faz que esta
seja uma altura que merece espe-
cial atenção do ponto de vista do
apoio psicológico. "Vão viver sozi-
nhos, por vezes não estão no curso
desejado e não têm o êxito escolar

que pretendiam. Isto pode desen-
cadear uma ansiedade maior. Além
disso, há casos em que existe con-
sumo de álcool e drogas associa-
do", indica a psicóloga.

Mesmo que existisse um psicó-
logo em cada universidade, esta re-
presentante da Ordem dos Psicólo-

gos considera que não seriam sufi-
cientes, "uma vez que o número de
alunos é muito elevado". Além da
intervenção nos problemas psico-
lógicos, destaca a atuação no "de-
senvolvimento de competências
cognitivas, sociais, acompanha-
mento vocacional", j.e.



Fernanda Rollo
"Acompanhamento deve
ser mais preventivo"

Maria Fernanda Rollo, secretária
de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, diz que o bem-
-estar dos alunos preocupa as ins-
tituições do ensino superior, mas
estas não têm obrigação de ter
psicólogos para todos os estudan-
tes. Mais do que atuar na corre-
ção, diz que é preciso apostar na
prevenção, ao nível da integração
e da orientação vocacional dos

jovens, por exemplo.
Considera que existem
psicólogos em número suficiente
nas instituições de ensino
superior?
O enquadramento social dos alu-
nos é, efetivamente, uma preocu-
pação, mas as instituições de ensi-
no superior não têm obrigação de
ter gabinetes de psicologia para to-
dos os alunos. Mas há, evidente-
mente, preocupações generaliza-
das sobre o acompanhamento dos

jovens em geral. Essa é uma das
áreas que preocupam, quer ao ní-
vel da vocação quer na integração.
Esse acompanhamento deve, em
todas as fases, ser cada vez mais
preventivo e não corretivo. Os jo-
vens refletem aquilo que é a socie-
dade, nas suas angústias, ambi-
ções, expectativas, dificuldades
económicas ou sociais. Muitas ins-
tituições de ensino superior têm
essa preocupação e têm progra-
mas para evitar desacertos.
Já estão a atuar na prevenção,
portanto...
Há muitas instituições que têm um
trabalho cada vez mais desenvolvi-
do a esse nível, acompanhando os

contextos pedagógicos, de ade-
quação ao perfil do aluno. São de-
safios difíceis na sociedade em que
vivemos.
Há a intenção de aumentar
o número de psicólogos nas
universidades?
As instituições de ensino superior
são autónomas, sejam elas uni-
versitárias ou politécnicas. Aquilo

Fernanda Rollo é doutorada
em História Contemporânea

e professora universitária

que os poderes públicos podem
fazer e o que fazem é acompanhar
esta preocupação, que é transver-
sal. E plausível se pensarmos ao
nível do sistema de educação, não
é no ensino superior. Mas estamos
a trabalhar na promoção de uma
ligação mais estreita com a comu-
nidade ligada à área, como a Ordem
dos Psicólogos. Há preocupações
em chamar a atenção para o bem-
-estar dos alunos.
O apoio psicológico é umamais-
-valia para as instituições?
É uma mais-valia para todo o sis-
tema que as instituições de ensino
superior tenham estas preocupa-
ções. Não temos a mais pequena

dúvida de que há muito trabalho a
fazer, um caminho a percorrer,
que não é exclusivo de Portugal. O
foco está muito em como é que
nós podemos, recorrendo a estes
profissionais e a outras áreas, aju-
dar a prevenir e acompanhar estas

situações.
Os doutorandos referem
a precariedade no setor como
um fator de grande ansiedade
e depressão...
É evidente que a precariedade é

um fator de preocupação para
doutorandos, não doutorandos,
para quem acaba o curso ou está
fora das instituições do ensino su-
perior. É plausível que seja um fa-
tor de stress, porque o investimen-
to no doutoramento é um investi-
mento pessoal muito grande.
Quem passou por um doutora-
mento sabe o esforço que implica,
a disciplina, a preocupação em re-
lação ao futuro. Concluído o dou-
toramento, está no mercado de tra-
balho. Mas tem de existir respon-
sabilização da sociedade e dos

empregadores no sentido de con-
tratar pessoas qualificadas para o

desempenho de determinadas
funções. Tem de aumentar a perce-
ção desse valor acrescentado.

"A precariedade é um
fator de preocupação
para doutorandos,
não doutorandos,
para quem acaba
o curso ou está fora"


