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MENTAL DISORDES IN PSYCHOLOGY STUDENTS

Introduction: According to the World Health Organization, 450 
million people suffer from mental disorders. Studies in Brazil 
show a common mental disorders prevalence (CMD) ranging 
from 17% to 35%. Method: The study analyzed the prevalence of 
CMD in 147 university students from psychology course. In this 
study was used the Self-reporting questionnaire - Brazilian ver-
sion (SRQ-20), and a socio-demographic questionnaire. Results: 
Prevalence of 33.33% of CMD  risk in the studied sample. The 
decreased vital energy and somatic symptoms are the factors 
that most point out those who are prone to CMD. Conclusion: 
Analyzing the internal factors of SRQ-20, the negative impact of 
those people prone to common mental disorders is evident.
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INTRODUCTION  

Common mental disorders (CMD) refer to the 

health situation of a population with individuals 

who do not meet formal criteria for diagnosis of 

depression and/or anxiety according to the 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – Fourth Edition) and ICD-10 

(International Classification of Diseases – 10a 

Review). However, they present prominent 

symptoms that may have repercussions on 

comparable or even worse functional disability 

than already well-established chronic 

conditions1., In addition to nonpsychotic 

depression2, anxiety and somatoform 

symptoms3, characteristic symptoms include 

insomnia, fatigue, irritability, forgetfulness, 

difficulty concentrating and somatic complaints 

4. In addition, over time, symptoms can evolve 

and worsen, leading to other mental illnesses 

even more compromising or disabling. 

According to the World Health Organization, 450 

million people suffer from mental disorders. 5 

Population studies are sometimes controversial 

and there are significant variations in their 

prevalence. In Brazil, for example, the 

prevalence of CMD may vary from 17% to 35% 

and in studies from other countries, from 15.4% 

to 30.5% 3. 

In Brazil, there is an important increase in the 

number of population epidemiological 

researches and several studies present 

significant results. Approximately half of patients 

seeking primary health care services in Porto 

Alegre and São Paulo are considered to have 

nonpsychotic mental disorders. In Pelotas the 

data (data of which? In relation to what?) Vary 

between 17.9% among men and 26.5% among 

women. In Recife, a prevalence of CMD was 

found, around 35% in a population of XXX. 

(Wouldn't it be important to cite these studies 

here?). The relationship of these data with other 

countries reveals that the approaching 

epidemiological patterns and prevalence of 

these disorders ranges from 23.9% in rural 

communities in South Africa to 52% in Santiago, 

Chile. 1. These data lead us to reflect on the 

fragility in which the population is submerged, 

making them more susceptible to developing 

clinical conditions that will critically impact their 

functionality and quality of life. 

CMDs are most commonly found in people with 

low socioeconomic status and women, people 

who use psychoactive substances, including 

alcohol, tobacco and nicotine. Regarding the 

use of cigarettes, one hypothesis is that the 

chronic user with a disorder suffer a 

predisposition to become dependent on 

smoking, since smoking would act as a self-

medication - considering its action on 

dopaminergic and serotoninergic activity 3. 

For college students, this is a process of 

adaptation and internal changes that fully affect 

the person and their environment. 6. In addition, 

other factors present in the academic 

environment, such as competitiveness, high 

workload and demands for study, expectation 

and demand for excellence of students by 

teachers contribute to potentiate these 

conditions 4. It is in this context that psychiatric 

episodes often appear. 

Objective 

The data from this study correspond to the first 

stage of an anchor project that is underway and 

aimed to analyze the relationship between CMD 

and Emotional Intelligence. Therefore, this first 

step is the preliminary analysis of the data 

whose general objective was to know the 

prevalence of common mental disorder 

university students of the psychology course of 

a private college in northeastern Brazil. 

Considering this difficult reality, the reflections 

from this first stage allow us to discuss and 

develop subsidies to support the mental health 

of this population. 

METHOD 

A descriptive cross-sectional study was carried 

out. The sample consisted of undergraduate 

psychology students from all periods enrolled in 

a private health college in northeastern Brazil. 

Data collection was conducted in person from 

May to August 2017. Students under 18 years of 

age and absent from college on the date of 

application of the instruments were excluded. 

We used a sociodemographic questionnaire and 
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the Self-Reporting Questionnaire adapted to the 

Brazilian reality (SRQ-20) 7,8. The SRQ-20 is a 

very widespread and theoretically explored 

instrument. Data were entered in double entry in 

the Excel program and analyzed by the SPSS 

statistical program. The Mann-Whitney test was 

used, as well as descriptive data analysis. For 

significance, P-value less than or equal to 0.05 

was considered. The study was approved by the 

Ethics and Human Research Committee under 

Opinion No. 1,969,118. 

RESULTS AND DISCUSSION 

 A total of 147 students participated in the 

research, corresponding to 61.76% of the total 

population (n = 238). The predominant 

sociodemographic profile is of women (80.3%), 

single (85.7%), self-reported white (59.9%), with 

family income above ten minimum wages 

(38.8%), who did not works (75.5%), does not 

use psychiatric medication (83%), has had or 

has psychological counseling (72%), has never 

had psychiatric counseling (74.1%) and follows 

other religious fundamentals than Catholic, 

Evangelical and Spiritists (44.2%) (table 1). The 

average age was 23.76 years. 

 

Table 1. Sociodemographic characteristics of the sample. 

Características Sociodemográficas Contagem % 

Sexo 

Feminino 118 80,8% 

Masculino 28 19,2% 

Total 146 100,0% 

Estado civil 

Sem Companheiro 127 86,4% 

Com Companheiro 20 13,6% 

Total 147 100,0% 

Etnia 

Branco(a) 88 61,1% 

Negro(a) 7 4,9% 

Pardo/Mulato(a) 42 29,2% 

Amarelo(a) 3 2,1% 

Indígena 1 0,7% 

Outras 3 2,1% 

Total 144 100,0% 

Trabalho 

Não 111 76,0% 

Sim 35 24,0% 

Total 146 100,0% 

Acompanhamento psicológico 

Nunca 41 27,9% 

Já fui acompanhado(a) 61 41,5% 

Sou acompanhado(a) 45 30,6% 

Total 147 100,0% 

Acompanhamento psiquiátrico 

Nunca 109 75,7% 

Já fui acompanhado(a) 18 12,5% 

Sou acompanhado(a) 17 11,8% 

Total 144 100,0% 

Utiliza medicação psiquiátrica ultimamente 

Não 122 84,7% 

Sim 22 15,3% 

Total 144 100,0% 

Religião 

Católica 32 21,8% 

Evangélica 36 24,5% 

Espírita 14 9,5% 

Outras 65 44,2% 

Total 147 100,0% 
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In the SRQ-20 analysis, the cutoff point was 

considered to be a score greater than or equal 

to 8, as suggested by validation studies found for 

Brazil7,8. One can find in this instrument 

questions that include four factors: depressive-

anxious mood; somatic symptoms; decrease in 

vital energy; and depressive thoughts9,10. As 

shown in Table 2 and Graph 1, higher averages 

were found among participants prone to CMD, 

while non-prone subjects had considerably 

lower averages in all factors. The study showed 

a prevalence of 33.33% of students at risk of 

CMD. In its internal factors, it is possible to 

observe the decrease of vital energy and the 

somatic symptoms are the ones that score more 

among the prone ones, while the depressive 

thoughts is the factor that has less tip. 

 

Tabela 2. Resultados dos fatores do SRQ-20 (p<0,001)  

Resultado SRQ-20 N Média 

Humor Depressivo-Ansioso 
Não Propensos 98 0,94 

Propensos 49 2,43 

Sintomas Somáticos 
Não Propensos 98 1,03 
Propensos 49 3,33 

Decréscimo da Energia Vital 
Não Propensos 98 1,57 
Propensos 49 3,73 

Pensamentos Depressivos 
Não Propensos 98 0,12 
Propensos 49 1,33 

 

 
Graph 1. SRQ-20 factor results 

 

Study in a university center in the interior of São 

Paulo, with 40 students from the last year of 

nursing. which aimed, among other topics, some 

points similar to our study, such as verifying 

CMD illness and analyzing the relationship as a 

sociodemographic profile, found a 

predominance of females as our findings. This 

study showed that 55% of the population was at 

risk for CMD, but the cutoff used was 7 11. A 

study carried out at a public university in Espírito 

Santo surveyed 229 medical students, mostly 

aged 20 to 23. years. The study found that 

37.1% of the population was prone to CMD, 

however different cutoffs were used for men (6) 

and women (8) 6. This study also showed a 

higher prevalence of CMD among students in 

primary (43.6%) and clinical (40.3%), being 

lower in boarding school (27%). As well as 
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higher prevalence of CMD in students in the 

second and fourth year of the course, with 52.6% 

and 53.8% respectively. The lowest prevalence 

was found in the last year of the course, with only 

16.2% 6. In our study we found that 33.33% of 

college students are prone to CMD. This feature 

can be explained by the uniqueness of each 

sample that vary in levels of education, age and 

occupation, but makes it difficult to compare 

studies, so as to preclude a more 

comprehensive quantitative analysis. 

CONSIDERATIONS 

This study evidenced and corroborated other 

studies on the importance of investigating 

common mental disorders in college students. 

As observed, the prevalence of propensity to 

these disorders was high in the sample, being 

therefore a population at risk for the onset of 

anxiety and depression symptoms. Analyzing 

the internal factors of SRQ-20, it is evident the 

negative impacts of those prone to common 

mental disorders. 

Thus, the importance of the role of the 

educational institution with the studied subject is 

shown, because, besides interfering with the 

quality of life of its students, emotional factors 

can interfere with academic performance. From 

this perspective, the development of studies that 

will elaborate and measure the effectiveness of 

interventions that address this theme is relevant 

in the current context. It is noteworthy that it was 

difficult to find studies with populations of 

psychology students and the studies presented 

different cutoff points in relation to the instrument 

used to evaluate CMD, which does not allow 

greater generalizations. It is suggested that 

further studies be carried out, expanding the 

courses and specialties, as well as other 

researchers may follow up along the course to 

identify contexts that can be rethought or resized 

proposing protective strategies for students' 

mental health. 
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INTRODUÇÃO 

Os transtornos mentais comuns (TMC) referem-

se à situação de saúde de uma população com 

indivíduos que não preenchem os critérios 

formais para diagnósticos de depressão e/ou 

ansiedade segundo as classificações DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders – Fourth Edition) e CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças – 10a 

Revisão). Entretanto, apresentam sintomas 

proeminentes que podem repercutir em 

incapacidade funcional comparável ou até pior 

do que quadros crônicos já bem estabelecidos1., 

Além da depressão não-psicótica2, ansiedade e 

sintomas somatoformes3, sintomas 

característicos incluem insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de 

concentração e queixas somáticas 4. Além 

disso, com o tempo, os sintomas podem evoluir 

e se agravarem, levando a outras doenças 

mentais ainda mais comprometedoras ou 

incapacitantes. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 450 

milhões de pessoas sofrem de transtornos 

mentais 5. Estudos populacionais apresentam-

se por vezes controversos e variações 

importantes em no que diz respeito a sua 

prevalência. No Brasil, por exemplo,  a 

prevalência de TMC que pode variar de 17% a 

35% e em estudos de outros países, de 15,4% 

a 30,5%3. 

Observa-se no Brasil um importante 

crescimento do número de pesquisas 

epidemiológicas populacionais e diversos 

estudos apresentam resultados significativos. 

Aproximadamente metade dos pacientes que 

procuram serviços primários de atenção a 

saúde em Porto Alegre e São Paulo, são 

considerados portadores de distúrbios mentais 

não-psicóticos. Em Pelotas os dados (dados de 

que? Em relacao a que?) variam entre 17,9% 

entre os homens, e 26,5% entre as mulheres. 

Em Recife, encontrou-se uma prevalência de 

TMC, em torno de 35% em uma população de 

XXX. (não seria importante citar esses estudos 

aqui?). A relação desses dados com outros 

países revela que os padrões epidemiológicos 

que se aproximam e a prevalência desses 

transtornos varia de 23,9% em comunidade 

rural na África do Sul a 52% em Santiago, Chile 
1. Esses dados nos levam a refletir sobre a 

fragilidade em que a população está submersa, 

tornando-a mais suscetível a desenvolver 

condições clínicas que impactarão criticamente 

na sua funcionalidade e qualidade de vida. 

TMC são encontrados com maior frequência em 

pessoas com baixa classe socioeconômica e 

mulheres, pessoas que usam substancias 

psicoativas, inclusive o álcool, tabaco e nicotina. 

Em relação ao uso do cigarro , uma das 

hipóteses é que o usuário crônico nos 

portadores de algum transtorno sofrem uma 

predisposição de tornarem-se dependentes do 

fumo, pois o fumo agiria como uma 

automedicação - considerando sua ação sobre 

a atividade dopaminérgica e serotoninérgica 3.  

Em relação aos estudantes universitários,  trata-

se de um processo de adaptação e mudanças 

internas que afetam integralmente a pessoa e o 

seu meio. 6. Além disso, outros  fatores 

presentes ao ambiente acadêmico, como a 

competitividade, elevada carga horária e 

demandas de estudo, expectativa e cobrança 

por excelência do estudante pelos professores 

contribuem para potencializar essas condições 
4. É nesse contexto que muitas vezes aparecem 

episódios psiquiátricos.  

OBJETIVOS 

Os dados desse estudo correspondem a 

primeira etapa de um projeto âncora que está 

em andamento e se propôs a analisar a relação 

entre TMC e Inteligência Emocional. Portanto, 

esta primeira etapa, trata-se da analise 

preliminar dos dados  cujo objetivo geral foi 

conhecer a prevalência de transtorno mental 

comum estudantes universitários do curso de 

psicologia de uma faculdade privada no 

nordeste do Brasil. Considerando essa difícil 

realidade, as reflexões advindas desta primeira 

etapa nos permitem discutir e desenvolver 

subsídios par suporte a saúde mental dessa 

população. 

MÉTODO 
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Realizou-se estudo descritivo, tipo corte 

transversal cuja a amostra foi composta por 

estudantes universitários do curso de psicologia 

de todos os períodos matriculados em uma 

faculdade particular especializada em saúde no 

nordeste do Brasil. A coleta de dados foi 

realizada presencialmente nos meses de maio a 

agosto de 2017. Foram excluídos estudantes 

com menos de 18 anos e estar ausente da 

faculdade nas datas de aplicação dos 

instrumentos. Foram utilizados um questionário 

sociodemográficos e o Self-Reporting 

Questionnaire adaptado para a realidade 

brasileira (SRQ-20) 7,8.O SRQ-20 é um 

instrumento bastante difundido e explorado 

teoricamente. Os dados foram inseridos em 

dupla entrada no programa Excel e analisados 

pelo programa estatístico SPSS. Foi utilizado o 

teste de Mann-Whitney, além de análise 

descritiva dos dados. Para a significância 

considerou-se P-valor menor ou igual a 0,05. O 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa com seres humanos sob parecer de 

número 1.969.118.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 147 estudantes, 

correspondendo a 61,76% da população total 

(n=238). O perfil sociodemográfico 

predominante é de mulheres (80,3%), solteiros 

(85,7%), de cor autoreferida  branca (59,9%), 

com renda familiar superior a dez salários 

mínimos (38,8%), que não trabalha (75,5%), 

não usa medicação psiquiátrica (83%), que teve 

ou tem acompanhamento psicológico (72%), 

nunca teve acompanhamento psiquiátrico 

(74,1%) e que segue outros fundamentos 

religiosos diferentes dos católicos, evangélicos 

e espíritas (44,2%) (tabela 1). A média de idade 

foi de 23,76 anos.  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra. 

Características Sociodemográficas Contagem % 

Sexo 

Feminino 118 80,8% 

Masculino 28 19,2% 

Total 146 100,0% 

Estado civil 

Sem Companheiro 127 86,4% 

Com Companheiro 20 13,6% 

Total 147 100,0% 

Etnia 

Branco(a) 88 61,1% 

Negro(a) 7 4,9% 

Pardo/Mulato(a) 42 29,2% 

Amarelo(a) 3 2,1% 

Indígena 1 0,7% 

Outras 3 2,1% 

Total 144 100,0% 

Trabalho 

Não 111 76,0% 

Sim 35 24,0% 

Total 146 100,0% 

Acompanhamento psicológico 

Nunca 41 27,9% 

Já fui acompanhado(a) 61 41,5% 

Sou acompanhado(a) 45 30,6% 

Total 147 100,0% 

Acompanhamento psiquiátrico 

Nunca 109 75,7% 

Já fui acompanhado(a) 18 12,5% 

Sou acompanhado(a) 17 11,8% 

Total 144 100,0% 

Utiliza medicação psiquiátrica ultimamente 
Não 122 84,7% 

Sim 22 15,3% 
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Total 144 100,0% 

Religião 

Católica 32 21,8% 

Evangélica 36 24,5% 

Espírita 14 9,5% 

Outras 65 44,2% 

Total 147 100,0% 

 

Na análise do SRQ-20  foi considerado como 

ponto de corte o escore maior ou igual à 8, como 

sugerem estudos de validação encontrados 

para o Brasil7,8. Pode-se encontrar nesse 

instrumento perguntas que englobam quarto 

fatores: humor depressivo-ansioso; sintomas 

somáticos; decréscimo da energia vital; e 

pensamentos depressivos9,10. Como mostra a 

Tabela 2 e o Gráfico 1, foram encontradas 

médias maiores entre os participantes 

propensos à TMC, enquanto que os não 

propensos apresentam médias 

consideravelmente menores em todos os 

fatores. O estudo mostrou uma prevalência de 

33,33% de estudantes com risco de 

apresentarem TMC. Em seus fatores internos, é 

possível observar o decréscimo de energia vital 

e os sintomas somáticos são os que mais 

pontuam entre os propensos, enquanto que os 

pensamentos depressivos é o fator que menos 

ponta.  

 

Tabela 2. Resultados dos fatores do SRQ-20 (p<0,001)  

Resultado SRQ-20 N Média 

Humor Depressivo-Ansioso 
Não Propensos 98 0,94 

Propensos 49 2,43 

Sintomas Somáticos 
Não Propensos 98 1,03 
Propensos 49 3,33 

Decréscimo da Energia Vital 
Não Propensos 98 1,57 
Propensos 49 3,73 

Pensamentos Depressivos 
Não Propensos 98 0,12 
Propensos 49 1,33 

 

 
Gráfico 1. Resultados dos fatores do SRQ-20 
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Estudo em um centro universitário no interior de 

São Paulo, com 40 estudantes do último ano de 

enfermagem. que objetivou, entre outros 

tópicos, alguns pontos semelhantes ao nosso 

estudo, como verificar o adoecimento por TMC 

e analisar a relação como perfil 

sociodemográfico, encontrou predominância do 

sexo feminino tal como os nossos achados. 

Esse estudo mostrou que 55% da população 

apresentou risco à TMC, mas o ponto de corte 

utilizado foi de 7 11.  Já um estudo realizado em 

uma universidade pública no Espírito Santo, 

pesquisou 229 estudantes de medicina, sua 

maioria com idade entre 20 a 23 anos. O estudo 

apontou que 37,1% da população mostrou-se 

propenso à TMC, entretanto foram utilizados 

pontos de corte diferentes para homens(6) e 

para mulheres(8)6. Esse estudo também 

mostrou uma maior prevalência de TMC entre 

os alunos do curso básico (43,6%) e do clínico 

(40,3%), sendo menor no internato (27%). 

Assim como maiores prevalências de TMC em 

alunos no segundo e no quarto ano de curso, 

com 52,6% e 53,8% respectivamente. A menor 

prevalência foi encontrada no último ano do 

curso, com apenas 16,2% 6. No nosso estudo 

encontramos que 33,33% dos estudantes 

universitários está propensa à TMC. Tal 

característica pode ser explicada pela 

singularidade de cada amostra que variam em 

níveis de escolaridade, idade e ocupação, 

porém dificulta a comparação entre os estudos, 

de forma a impossibilitar uma análise 

quantitativa mais abrangente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo evidenciou e corroborou com 

outros estudos sobre a importância da 

investigação de transtornos mentais comuns em 

estudantes universitários. Como observado, a 

prevalência da propensão a esses transtornos 

se mostrou elevada na amostra, sendo então 

uma população de risco para o aparecimento de 

sintomas de ansiedade e depressão. 

Analisando os fatores internos do SRQ-20, fica 

evidente os impactos negativos daquelas 

pessoas propensas à transtornos mentais 

comuns. 

Desta maneira, mostra-se a importância do 

papel da instituição de ensino com o tema 

estudado, pois, além de interferir na qualidade 

de vida de seus estudantes, fatores emocionais 

podem interferir no desempenho acadêmico. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de 

estudos que venham elaborar e medir a 

efetividade de intervenções que enfrentam este 

tema se mostra relevante no contexto atual. 

Ressalta-se que houve dificuldade em encontrar 

estudos com populações de estudantes de 

psicologia e os estudos apresentaram diferentes 

pontos de corte em relação ao instrumento 

utilizado para avaliação do TMC, que não 

permite maiores generalizações. Sugere-se que 

novos estudos sejam realizados, ampliando os 

cursos e especialidades, bem como outros 

pesquisadores possam realizar seguimentos ao 

longo do curso para identificar contextos que 

possam ser repensados ou redimensionados 

propondo estratégias protetoras à saúde mental 

dos estudantes.      

REFERÊNCIAS 

1. Maragno L, Goldbaum M, Gianini RJ, Novaes 

HMD, César CLG. Prevalência de Transtornos 

Mentais Comuns em populações atendidas pelo 

Programa Saúde da Família (QUALIS) no 

município de São Paulo, Brasil. Cad Saude 

Publica. 2006;22(8):1639–48.  

2. Goldberg DP, Huxley P. Common mental 

disorders: A bio-social model. 

1992;(Tavistock/Routledge).  

3. Jansen K, Mondin TC, Ores LDC, Souza LDDM, 

Konradt CE, Pinheiro RT, et al. Transtornos 

mentais comuns e qualidade de vida em jovens: 

uma amostra populacional de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Brasil. Cad Saude Publica 

[Internet]. 2011;27(3):440–8. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&amp%5Cnpid=S0102-311X2011000300005 

4. Almeida AM, Godinho TM, BITENCOURT AG V, 

TELES MS, SILVA AS, FONSECA DC, et al. 

Common mental disorders among medical 

students. J Bras Psiquiatr. 2007;56(4):245–51.  

5. Volcan SMA, Sousa PLR, de Jesus Mari J, Horta 

BL. Rela????o entre bem-estar espiritual e 

transtornos psiqui??tricos menores: Estudo 

transversal. Rev Saude Publica. 2003;37(4):440–

5.  

6. Fiorotti KP, Rossoni RR, Borges LH, Miranda AE. 

Transtornos mentais comuns entre os estudantes 



Eduardo Falcão Felisberto da Silva et al., IJPRR, 2019 2:25 

IJPRR:https://escipub.com/international-journal-of-psychological-research-and-reviews/         11

do curso de medicina: Prevalência e fatores 

associados. J Bras Psiquiatr. 2010;59(1):17–23.  

7. Mari JJ, Williams P. A validity study of a 

psychiatric screening questionnaire (SRQ-20) in 

primary care in the city of Sao Paulo. Br J 

Psychiatry [Internet]. 1986 Jan 1 [cited 2017 Oct 

20];148(1):23–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3955316 

8. Gonçalves DM, Stein AT, Kapczinski F. Avaliação 

de desempenho do Self-Reporting Questionnaire 

como instrumento de rastreamento psiquiátrico: 

um estudo comparativo com o Structured Clinical 

Interview for DSM-IV-TR. Cad Saude Publica 

[Internet]. 2008;24(2):380–90. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0102-

311X2008000200017&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

9. Silva PA dos S da, Rocha SV, Santos LB, Santos 

CA dos, Amorim CR, Vilela ABA. Prevalência de 

transtornos mentais comuns e fatores associados 

entre idosos de um município do Brasil. Cien 

Saude Colet [Internet]. 2018;23(2):639–46. 

Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S1413-

81232018000200639&lng=pt&tlng=pt 

10. Guirado GM de P, Pereira NMP. Uso do Self-

Reporting Questionnaire (SRQ-20) para 

determinação dos sintomas físicos e 

psicoemocionais em funcionários de uma 

indústria metalúrgica do Vale do Paraíba/SP. Cad 

Saúde Coletiva [Internet]. 2016;24(1):92–8. 

Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S1414-

462X2016000100092&lng=pt&tlng=pt 

11. Cachoeira DVA de C, Santos SCC dos, Menegant 

APS, Negreiros NF, Cardoso L, AlinePreto V. 

Relação do perfil sociodemográfico com o risco 

de adoecimento por transtornos mentais comum 

em alunos do curso de enfermagem TT  - Relation 

of sociodemographic profile with the risk of illness 

by mental disorders common among students of 

the nursing cours. Rev enferm UFPE line. 

2016;10(12):4501–8.  

 


	content

