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RESUMO 

Mudanças no estilo de vida causadas pela pandemia de COVID-19 têm afetado a saúde 

mental de universitários em diferentes países. Buscou-se verificar o papel da autocompaixão 

como possível fator atenuador dos níveis de ansiedade em universitários no contexto da 

pandemia de COVID-19, em comparação a fatores sociodemográficos, ocupacionais e 

relacionados ao estilo de vida e saúde. A autocompaixão também foi analisada como 

moderadora do efeito do impacto da pandemia sobre a ansiedade dos participantes. 

Participaram deste estudo transversal uma amostra de 1201 estudantes de graduação, que 

responderam a um formulário on-line contendo os instrumentos Escala de Autocompaixão 

(EAC), Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21), Escala de Impacto do Evento 

com modificações para COVID-19 (IES-COVID19) e um Questionário de Características 

Gerais. Os resultados mostraram que maior autocompaixão foi a principal variável associada 

a um menor nível de ansiedade, em comparação aos fatores sociodemográficos, ocupacionais 

e relacionados ao estilo de vida e saúde investigados. Verificou-se que ser homem, utilizar 

predominantemente alimentos naturais ou minimamente processados diariamente, ter um 

sono de qualidade, não fazer uso de substâncias (como cafeína) para lidar com atividades 

acadêmicas e não fazer psicoterapia, também foram preditores de menores níveis de 

ansiedade. Não houve presença de moderação da autocompaixão na relação entre o nível de 

impacto da pandemia de COVID-19 e o nível de ansiedade. Destaca-se como limitações a 

utilização de uma amostra não probabilística de uma única instituição de ensino superior e o 

uso de uma subescala como medida de ansiedade. Reforça-se a necessidade de se investir em 

estratégias clínicas e educacionais que promovam saúde mental para universitários durante e 

após a pandemia de COVID-19, dado que os efeitos de um evento dessa gravidade perduram 

por anos e podem trazer consequências ainda maiores no futuro. Cultivar estratégias de 

enfrentamento como a autocompaixão, principalmente em tempos difíceis, é um caminho 

possível para amenizar o sofrimento e lidar com os desafios impostos.  

Palavras-chave: COVID-19; Autocompaixão; Ansiedade; Impacto da pandemia; Estudantes 

universitários; Saúde mental. 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

Lifestyle changes caused by the COVID-19 pandemic have affected the mental health of 

university students in different countries. We aimed to verify the role of self-compassion as a 

possible attenuating factor for the levels of anxiety in university students in the context of the 

COVID-19 pandemic, compared to sociodemographic, occupational, lifestyle and health-

related factors. Self-compassion was also analysed as moderator the effect of the impact of 

the pandemic on anxiety of participants. A sample of 1,201 undergraduate students 

participated in this cross-sectional study, who filled an online form containing the 

instruments Self-Compassion Scale (SCS), Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21), and 

Impact of Event Scale with modifications for COVID-19 (IES-COVID19) and a General 

Characteristics Questionnaire. The results showed that higher self-compassion was the main 

variable associated with a lower level of anxiety compared to the investigated 

sociodemographic, occupational, lifestyle and health-related factors. It was found that being 

male, using predominantly natural or minimally processed foods daily, having a sleeping with 

quality, not using substances (such as caffeine) to deal with academic activities and not 

undergoing psychotherapy were also predictors of lower levels of anxiety. There was no 

presence of self-compassion moderation in the relationship between the level of impact of the 

COVID-19 pandemic and anxiety. Limitations are the use a non-probabilistic sample from a 

single higher education institution, and the use of a subscale as a measure of anxiety. It 

reinforces the need to invest in clinical and educational strategies that seek to promote mental 

health for university students during and after the COVID-19 pandemic, given that the effects 

of an event of this seriousness last for years and can bring even greater consequences in the 

future. Develop coping strategies such as self-compassion, especially in difficult times, seems 

to be a possible way to alleviate distress and deal with the challenges imposed. 

Keywords: COVID-19; Self-compassion; Anxiety; Impact of the pandemic; University 

students; Mental health. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da saúde mental tem sido foco de muitos estudos recentes após o início da 

pandemia da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Por se tratar de uma doença infecciosa 

de rápida disseminação global, a COVID-19 foi caracterizada como pandemia em março de 

2020 pela World Health Organization (WHO, 2020). Desde então, pesquisas com diferentes 

populações têm mostrado que seu impacto vai além dos danos físicos. No Reino Unido, por 

exemplo, ao avaliarem 14.393 adultos antes e durante a pandemia de COVID-19, verificaram 

que os problemas de saúde mental aumentaram acentuadamente em mais de 50%, passando 

de 24,3% de 2017 a 2019, para 37,8% em abril de 2020 (Daly et al., 2020).  

Considerando o alto nível e facilidade de transmissão do coronavírus, aumentando o 

número de casos diariamente e afetando dimensões como a economia e os valores sociais em 

todo o mundo (Nicomedes & Avila, 2020; Shevlin et al., 2020), vários países adotaram 

estratégias para reduzir o pico de incidência da doença e, consequentemente, o número de 

mortes (Florêncio Júnior et al., 2020; Lima et al., 2020). Uma das principais recomendações 

da WHO (2020), além do uso de máscaras e higienização das mãos com água, sabão e álcool 

em gel, foi a adoção de medidas de distanciamento social. Decretou-se o fechamento de 

escolas, universidades e comércios; mudanças no funcionamento de trabalhos presenciais 

para home-office; isolamento de casos suspeitos e exigência de quarentena à toda população. 

Mesmo após o início da vacinação contra a COVID-19, que têm se mostrado eficaz no 

combate aos sintomas graves da doença e na diminuição das mortes, algumas medidas 

protetivas ainda devem ser mantidas, apesar de flexibilizadas conforme às necessidades (Pan 

American Health Organization [PAHO], 2021). 

Embora a interrupção das atividades habituais e o distanciamento social sejam 

medidas necessárias para conter a disseminação do vírus em uma pandemia, há consenso de 

que as consequências desse período provavelmente serão duradouras e podem agravar 

sintomas pré-existentes de ansiedade, depressão e estresse na população em geral (Boden et 

al., 2021; Pan et al., 2021; Robillard et al., 2021). Além disso, algumas populações 

específicas, como os estudantes universitários, apresentam habitualmente maiores níveis de 

sofrimento psicológico do que a população geral (Stallman, 2010), tornando-os um grupo de 

alto risco que pode ter sido potencializado após a pandemia.  

Os universitários são considerados mais vulneráveis a problemas de saúde mental, 

pois muitos experenciam, naturalmente, diversos desafios pessoais e acadêmicos inerentes ao 

ensino superior, influenciando sua adaptação e testando sua capacidade diante das 
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dificuldades (Carvalho et al., 2015), principalmente após as mudanças cotidianas que 

afetaram as aulas, estágios e demais atividades presenciais. Consequentemente, o sofrimento 

psicológico resultante da pandemia pode ser ainda mais significativo para este público 

(Bordiano et al., 2021; Husky et al., 2020), incluindo o aumento de sintomas ansiosos. Em 

pesquisas realizadas nesse período, universitários apresentaram níveis mais elevados de 

ansiedade quando comparados a população geral (Wang & Zhao, 2020) e funcionários 

administrativos (Marelli et al., 2021). 

Vários estudos ao redor do mundo têm evidenciado que a ansiedade é uma das 

principais preocupações de saúde mental para universitários durante a pandemia COVID-19. 

Por exemplo, visando investigar o impacto da pandemia de COVID-19 nos níveis de 

ansiedade de 3.122 universitários em Bangladesh, Saiful Islam et al. (2020) verificaram que 

71,5% tinham sintomas de ansiedade, sendo 40,3% graves e 27,5% extremamente graves. 

Maia e Dias (2020) constataram que os níveis de ansiedade dos estudantes em Portugal 

aumentaram significativamente durante a pandemia (março de 2020), em 9,10 e 9,18 pontos 

(subescala de ansiedade da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse - DASS-21), para 

mulheres e homens, respectivamente, em comparação ao período normal (2018 e 2019). Na 

China, Fu et al. (2021) investigou 89.588 universitários, entre os quais 41,1% apresentaram 

sintomas de ansiedade. Da mesma forma, na Alemanha, de 2.548 estudantes investigados, 

cerca de 27,7% relataram sintomas moderados à graves de ansiedade (Karing, 2021). 

Quando manifestada em níveis elevados, a ansiedade causa um impacto negativo na 

vida do indivíduo e pode acarretar danos graves em seu funcionamento diário (Kadri et al., 

2007). No contexto universitário, é capaz de prejudicar o rendimento acadêmico (Bamber & 

Schneider, 2016), contribuir para a perda do interesse pela aprendizagem (Carvalho et al., 

2015), ocasionar concepções negativas em relação às competências intelectuais e motoras do 

indivíduo (Ferreira et al., 2009), bem como afetar as relações sociais e a qualidade de vida 

dos estudantes (Vitasari et al., 2010). 

Além de fatores comuns capazes de influenciar o aumento dos níveis de ansiedade em 

estudantes quando inseridos em sua realidade normal (sem pandemia e com aulas 

presenciais), as mudanças geradas pela COVID-19 impulsionaram o surgimento de novas 

preocupações plausíveis de intensificar os sintomas. Algumas condições como o fechamento 

das universidades, mudanças nas estratégias de ensino, tempo de duração do confinamento, 

medo de infecção do vírus, recebimento de informações inadequadas, diminuição da renda 

financeira familiar, sentimento de frustração, tédio e estigma, estão entre os principais 

estressores identificados nesse período (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020). 
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Partindo da perspectiva que os efeitos de uma pandemia para a saúde mental podem 

ser maiores que o número de mortes a longo prazo (Faro et al., 2020), compreender seu 

impacto na saúde mental universitária é de suma importância, especificamente em termos da 

prevalência de ansiedade e seus fatores de risco associados. Entretanto, faz-se necessário 

investigar, também, possíveis fatores que auxiliem as pessoas a lidarem com os desafios no 

contexto da COVID-19. Com base no conhecimento desses fatores, é possível amenizar o 

sofrimento e fortalecer qualidades pessoais, gerando oportunidades de crescimento pessoal e 

desenvolvimento de novas capacidades aos indivíduos nessa fase (Waters et al., 2021). 

Pesquisas sugerem que um dos possíveis fatores atenuadores da ansiedade é a 

autocompaixão. Este é um conceito da psicologia positiva, caracterizado pela capacidade de 

cuidar de si, de forma gentil, bondosa, equilibrada e conectada consigo mesmo, 

principalmente nos momentos mais difíceis da vida, compreendendo que o sofrimento e as 

falhas são inerentes à condição humana (Gilbert, 2005; Neff, 2003a). Além de ser apontada 

como um fator de proteção para as psicopatologias, incluindo a ansiedade (MacBeth & 

Gumley, 2012), a autocompaixão apresentou, em um estudo prévio, relação negativa 

significativa com todas as dimensões do sofrimento em universitários, como perda de 

confiança, sintomas de ansiedade, depressão e disfunção social (Rahmandani et al., 2021). 

Por outro lado, está relacionada a vários outros indicadores positivos para a saúde mental, 

como maior satisfação com a vida, inteligência emocional, vínculos sociais, sentimentos de 

felicidade, agradabilidade, otimismo, afeto positivo, conscientização e iniciativa pessoal 

(Neff, 2003a, 2003b; Neff et al., 2007). 

Outros possíveis fatores associados à menor prevalência de ansiedade em 

universitários durante a pandemia incluem a prática de exercícios físicos (Khan et al., 2020), 

qualidade do sono (Saguem et al., 2021) e alimentação (Coakley et al., 2021). Além destes, 

Karing (2021) identificou que mindfulness e otimismo também foram os fatores protetores 

mais relevantes contra a ansiedade em seu estudo. Com relação a autocompaixão, embora 

tenha sido encontrado um estudo que a investigou como protetora da ansiedade em 

universitários (Rahmandani et al., 2021), não foi especificado se o mesmo foi realizado 

durante a pandemia e nenhum outro possível fator atenuador foi avaliado. 

Desse modo, apesar dos benefícios mencionados, não foi encontrado nenhum estudo 

que tenha comparado a autocompaixão com outros possíveis fatores atenuadores da 

ansiedade em universitários durante a pandemia de COVID-19. Portanto, o problema de 

pesquisa identificado foi a carência de estudos que investigassem a relação entre as variáveis 

citadas, tanto na literatura nacional quanto internacional. Considerando essa lacuna, a questão 
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de pesquisa, que se colocou neste trabalho, foi investigar se existe diferença entre 

autocompaixão e fatores sociodemográficos, ocupacionais e relacionados ao estilo de vida e 

saúde, em relação aos níveis de ansiedade dos universitários, no contexto da pandemia de 

COVID-19. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Inicialmente, serão expostos a conceituação de ansiedade e os aspectos envolvidos no 

seu desenvolvimento em estudantes do ensino superior. Em seguida, será abordado sobre o 

impacto da pandemia de COVID-19 e seus efeitos na saúde mental universitária. Por último, 

serão apresentados a definição de autocompaixão, por meio dos seus três componentes 

principais, além de se discutir sua possibilidade enquanto uma estratégia de enfrentamento 

aos efeitos da pandemia de COVID-19. 

Ansiedade e suas Manifestações no Ensino Superior 

 A ansiedade é definida, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), como a antecipação de uma ameaça iminente (American 

Psychiatric Association [APA], 2014), em que os desencadeadores são, em maior parte, 

desconhecidos ou não identificados (Allen et al., 1995). Embora semelhantes, a ansiedade se 

distingue do medo, que é considerado uma reação emocional diante da ameaça real ou 

percebida, e está relacionado a momentos de excitabilidade e comportamentos de luta ou fuga 

com a presença de pensamentos de perigo. Em contrapartida, a ansiedade está mais associada 

à tensão muscular e ao estado de vigilância, colocando o indivíduo pronto para enfrentar o 

perigo que está por vir com comportamentos de cautela ou esquiva (APA, 2014). 

Considera-se que a ansiedade pode ser caracterizada como normal ou patológica. 

Quando atua como uma resposta adaptativa do organismo e serve como um impulso para 

aumentar o desempenho do indivíduo em suas atividades, como, por exemplo, estudar para 

uma avaliação ou preparar uma palestra, é vista como uma ansiedade normal. Porém, quando 

sua intensidade ou frequência dos sintomas não condiz com o evento que a originou ou 

quando não há uma causa específica direcionada, se configura como patológica (Braga et al., 

2010). De acordo com Castillo et al. (2000), para diferenciá-las é necessário verificar se a 

resposta ansiosa tem duração curta, por um período limitado e determinado, e se está 

associada ao evento momentâneo ou não. Além disso, é importante considerar a interpretação 

do próprio indivíduo que vivencia a ansiedade (Oliveira & Duarte, 2004). 

Em termos de avaliação, também se distingue a ansiedade entre traço e estado. A 

ansiedade-traço está relacionada a uma tendência do indivíduo em responder de forma 

ansiosa às situações estressantes da vida, bem como perceber um maior número delas como 

ameaçadoras, sendo características relativamente estáveis. No caso da ansiedade-estado, são 
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comuns sentimentos particulares de tensão que variam de acordo com a intensidade ao longo 

do tempo, mas se refere a um estado emocional considerado transitório (Brandtner & 

Bardagi, 2009). No caso deste estudo, foi avaliada apenas a ansiedade enquanto estado, que é 

o objetivo da DASS-21, instrumento utilizado para mensurar os sintomas de ansiedade, sendo 

solicitado aos participantes que respondessem aos itens com base na última semana 

(Lovibond & Lovibond, 2004). 

Em geral, os sintomas da ansiedade podem ser físicos, como sudorese, tremedeira, 

tontura, tensão muscular, taquicardia, boca seca, dor ou pressão no peito e respiração 

ofegante; e psicológicos, como preocupações excessivas, insônia, irritabilidade, nervosismo, 

medo constante, insegurança, falta de concentração, apreensão, entre outros (APA, 2014; 

Dalgalarrondo, 2019). Uma vez que estes sintomas se intensificam e, consequentemente, a 

ansiedade se torna patológica, surgem os transtornos de ansiedade (Sadock et al., 2017). 

Com relação ao ensino superior, o mercado de trabalho tem valorizado cada vez mais 

a realização de um curso de graduação (Santos et al., 2011). Entretanto, o percurso 

universitário vai muito além da formação profissional, englobando, também, outros fatores 

importantes para os estudantes nesta fase (Oliveira & Dias, 2014). O ingresso na universidade 

pode produzir muitas expectativas positivas, pois representa um momento marcante na vida 

do indivíduo, devido a possibilidade de alcançar projetos de vida pessoal, profissional e 

familiar, assim como a concretização de sonhos (Oliveira & Morais, 2015). Para Pascarella e 

Terenzini (2005), as vantagens vão além do crescimento acadêmico e profissional, 

proporcionando o aprimoramento de várias habilidades verbais e quantitativas, a construção 

de valores e atitudes, bem como o desenvolvimento cognitivo, moral e psicossocial dos 

estudantes. 

Embora sejam muitas as consequências positivas de se ingressar no ensino superior, 

quando os estudantes são inseridos nesta nova realidade, em que desafios e dificuldades estão 

presentes, nem todos estão preparados para vivenciar esta fase da maneira mais saudável 

(Oliveira & Dias, 2014). Nesse contexto, muitas situações tidas como ansiogênicas são 

vivenciadas, como a insegurança pelo curso escolhido, o ganho de novas responsabilidades, a 

dificuldade na criação de relacionamentos interpessoais e mudanças relacionadas à moradia e 

distância familiar (Calais et al., 2007). Desse modo, pelo fato de ser um período em que as 

preocupações, dúvidas, medo e ansiedade são frequentes, é comum as adversidades do 

período acadêmico causarem instabilidade em muitos estudantes (Osse & Costa, 2011). 

Para Panúncio-Pinto e Colares (2015), é necessário compreender a entrada do 

estudante na universidade considerando uma junção de fatores produzidos por influências 
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institucionais, sociais, históricas e econômicas, e não apenas por fatores isolados. Ainda, de 

acordo com estes autores, ter uma maior atenção com essa população mostra-se importante, a 

fim de se propiciar melhores condições para o seu desenvolvimento integral, bem como 

prepará-la para executar seu papel na sociedade com excelência. 

Com relação, especificamente, aos níveis de ansiedade, é necessário reconhecer que o 

ambiente acadêmico é composto por diversas situações que podem influenciar para o 

surgimento ou aumento destes níveis nos alunos. Devido a isso, pesquisas que avaliem a 

prevalência destes sintomas nesta população são fundamentais, pois favorecem o 

planejamento e implementação de futuras intervenções de saúde mental nestes locais 

(Fernandes et al., 2018).  

Um estudo realizado por Vasconcelos et al. (2015) investigou a prevalência de 

sintomas de ansiedade em universitários do curso de medicina (N = 234), do primeiro ao 

sexto ano, de ambos os gêneros, com idade média de 22 anos, de uma faculdade em 

Pernambuco. De acordo com os resultados, 34,3% participantes apresentaram possíveis 

sintomas de ansiedade e 19,7% manifestaram sintomas sugestivos do transtorno, sendo o uso 

de drogas psicoativas associado à presença de sintomas de ansiedade. 

Em outra pesquisa, Tabalipa et al. (2015) também examinaram a prevalência de 

ansiedade em universitários de medicina (N = 262), de ambos os gêneros, com idade média 

de 23 anos, de uma universidade do sul do estado de Santa Catarina. Os resultados indicaram 

que 35,5% da amostra possuía níveis de ansiedade, variando de leve a moderada (24,8%), 

moderada (8,8%) e grave (1,9%). Os estudantes com pais não médicos manifestaram 

prevalência de ansiedade 23,0% maior e os que se sentiam “sempre ou frequentemente 

cobrados pelos pais” apresentaram ansiedade 22,0% maior. 

Fernandes et al. (2018) objetivaram analisar a prevalência de sintomas ansiosos e suas 

correlações com características sociodemográficas e ocupacionais, em 205 estudantes de 

enfermagem de uma universidade pública federal do nordeste do Brasil. Os participantes 

tinham idade média de 21,8 anos, a maioria eram mulheres (81,5%), solteiras (91,6%), 

naturais da capital do estado (70,2%) e moravam com os pais (73,0%). Um total de 62,9% 

dos participantes possuía sintomas ansiosos, sendo o nervosismo (39,2%), sensação de estar 

assustado (35,6%) e indigestão ou desconforto abdominal (35,6%), todos em níveis leves, os 

mais frequentes. Em níveis moderados, apareceram o nervosismo (29,4%) e o medo de que 

aconteça o pior (29,1%) como os mais comuns. 

Na literatura internacional, a prevalência de ansiedade em universitários também 

demonstra ser bastante comum. Um estudo realizado por Marthoenis et al. (2018) objetivou 
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verificar a taxa de prevalência de ansiedade em 266 universitários que viviam em uma área 

propensa a desastres na Indonésia. A maioria eram solteiros (95,5%), obtiveram apoio 

financeiro dos pais (88,7%) e mais da metade eram mulheres (51,8%). Os resultados 

apontaram que 27,4% dos participantes apresentaram níveis de ansiedade, sendo 1,9% nível 

grave, e a ansiedade estava associada ao gênero feminino. Kebede et al. (2019) investigaram 

a prevalência de ansiedade e os fatores associados em 273 estudantes de medicina de uma 

faculdade na Etiópia. A maioria dos participantes tinha entre 18 e 21 anos (48,0%), eram do 

sexo masculino (60,6%), solteiros (95,2%), membros de uma religião ortodoxa (60,6%) e não 

possuíam fonte de renda adicional (92,6%). Neste estudo, 30,1% dos universitários 

apresentaram ansiedade, havendo uma associação significativa entre ansiedade e gênero 

feminino, estar cursando o primeiro e segundo ano, e ter baixo apoio social. 

Em outra pesquisa, realizada em uma universidade nos Estados Unidos, também foi 

investigada a prevalência de ansiedade e seus fatores associados em 374 universitários (Beiter 

et al., 2015). Os participantes possuíam idade entre 18 e 24 anos e a maioria eram mulheres 

(63,0%). De acordo com os resultados, os níveis de ansiedade variaram de normal (60,0%) a 

leve (15,0%), moderado (10,0%), grave (7,0%) e extremamente grave (8,0%). Com relação 

aos fatores sociodemográficos, os estudantes mais ansiosos eram de classe alta, moravam fora 

do campus e foram transferidos para a universidade, sendo estes últimos com uma diferença 

significativa nos níveis de ansiedade entre os estudantes transferidos e não transferidos. 

Considerando a alta prevalência de níveis de ansiedade, observada tanto na literatura 

nacional quanto internacional, e suas consequências para a população universitária, 

evidencia-se a necessidade de se implementar, constantemente, medidas preventivas para 

amenizar este problema (Costa et al., 2014). Uma vez que, quando as psicopatologias não são 

identificadas nem tratadas, podem ocasionar consequências significativas no sucesso 

acadêmico e nos relacionamentos sociais dos estudantes (Becker et al., 2002).  

O Impacto da Pandemia de COVID-19 e os Efeitos na Saúde Mental Universitária 

Desde o surgimento da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), diversos setores no Brasil e no 

mundo foram gravemente afetados e tentam sobreviver à crise de saúde global instaurada 

pela pandemia. Além das mudanças na atividade econômica e nas formas de se relacionar 

socialmente (Iorio et al., 2020), uma das principais consequências da COVID-19 tem sido o 

surgimento de diferentes problemas psicológicos, provocando declínio na saúde mental e 
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qualidade de vida de toda a população (Qiu et al., 2020). Em crises como esta, sabe-se que 

pessoas sem transtornos psicológicos podem desenvolvê-los de forma mais acelerada, aqueles 

com transtornos pré-existentes se agravam e os familiares de pessoas infectadas se tornam 

mais suscetíveis (Nabuco et al., 2020). 

Pesquisas com a população geral têm demonstrado os efeitos negativos do período 

pandêmico. Na China, Li et al. (2020) observaram que emoções negativas como raiva, 

ansiedade e depressão aumentaram, ao mesmo tempo em que emoções positivas como 

satisfação com a vida e felicidade diminuíram. Ahmed et al. (2020) também verificaram que 

além do aumento nos níveis de ansiedade e depressão, houve aumento do consumo 

prejudicial de bebidas alcoólicas e diminuição do bem-estar dos participantes. De uma forma 

geral, também são comuns sentimento de angústia, medo do contágio e insônia em indivíduos 

da população geral durante a pandemia de COVID-19 (Sher, 2020). 

Em universitários, população naturalmente mais vulnerável a problemas de saúde 

mental e que já despertava preocupação global antes da pandemia (Wathelet et al., 2020), os 

resultados não são diferentes. Com as medidas preventivas de propagação do coronavírus, as 

instituições de ensino superior, assim como diversos outros locais, foram fechadas devido ao 

elevado nível de aglomeração (Aslam, 2020). Segundo dados da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2020), o fechamento de escolas e 

universidades afetou mais de 52 milhões de estudantes no Brasil, sendo 8,5 milhões do ensino 

superior. Nesse contexto, para manter alunos, professores e funcionários protegidos da 

COVID-19 e, ao mesmo tempo, em processo contínuo de aprendizagem, as instituições de 

ensino superior precisaram se adaptar a plataformas de tecnologia on-line jamais utilizadas 

antes (Jena, 2020). Para isso, a maioria das universidades ofereceram o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), que consiste em uma alternativa temporária de educação e ensino mais 

rápida e confiável para períodos de emergências ou crises (Hodges et al., 2020). 

Apesar da pandemia de COVID-19 ter acelerado positivamente a aceitação dessa 

modalidade de educação on-line baseada em tecnologias, as mudanças na forma de ensino e 

aprendizagem trouxeram novos desafios (Lederman, 2020). Estudar em casa, geralmente, 

exige maior autodisciplina e motivação para realizar todas as tarefas acadêmicas, o que pode 

gerar aos alunos a percepção de sobrecarga e aumento das atividades (Aristovnik et al., 

2020). Além disso, tornou-se necessário lidar com questões relacionadas a adaptação e 

organização do tempo de estudo, capacitação de professores com as ferramentas on-line, 

necessidade de garantir que todos tivessem acesso às aulas e preocupação da comunidade 

acadêmica com a saúde mental dos estudantes (Rajab et al., 2020). 
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Em um estudo realizado em 62 países, com uma amostra de 30.383 universitários, 

Aristovnik et al. (2020) objetivaram investigar como os alunos perceberam os impactos do 

início da pandemia de COVID-19 em diferentes áreas de suas vidas. As questões relacionadas 

aos estudos e a futura carreira profissional foram as principais preocupações vivenciadas 

pelos alunos, além de experenciarem sentimentos de tédio, ansiedade e frustração. De acordo 

com os participantes, a falta de conhecimentos de informática e a sensação de estarem com 

mais obrigações de trabalho, os dificultaram a identificar maiores melhorias em seu 

desempenho. Em Blangladesh, Khan et al. (2020) verificaram que em 505 universitários, 

69,31% apresentaram sofrimento leve a grave, de acordo com a aplicação da IES-COVID19. 

Além disso, perceber sintomas físicos relacionados à COVID-19 estava significativamente 

associado às subescalas de estresse, ansiedade e depressão da DASS-21. Alguns fatores como 

a incerteza financeira, o medo de infecção pelo coronavírus e o recebimento de informações 

inadequadas sobre a pandemia, assim como o excesso de tais informações nas mídias sociais, 

também tiveram um impacto negativo significativo na saúde mental dos participantes. 

Na França, uma pesquisa de grande escala realizada por Wathelet et al. (2020) com 

uma amostra de 69.054 estudantes que estavam em quarentena, foi encontrado uma alta 

prevalência de pensamentos suicidas (11,4%), sintomas graves de angústia (22,4%), além de 

altos níveis de estresse percebido (24,7%), depressão (16,1%) e ansiedade (27,5%). Neste 

estudo, os problemas relacionados à saúde mental foram associados com o sexo feminino ou 

não binário, ter perda de renda financeira, moradia precária, baixo nível de atividade física, 

ter histórico de acompanhamento psiquiátrico, ter baixo sentimento de integração, não morar 

com a família, não ter boas relações sociais, ter sintomas compatíveis com a COVID-19 e 

receber informações inadequadas sobre a pandemia. 

Embora a experiência universitária seja vivenciada de forma empolgante e 

fortalecedora por muitos estudantes, para outros representa uma fase de intensos momentos 

de estresse que podem contribuir para o surgimento de diversas psicopatologias (Tosevski et 

al., 2010). Estima-se que, em torno de 12 a 18% dos estudantes manifestam algum tipo de 

transtorno psicológico diagnosticável, com a ocorrência do primeiro episódio psiquiátrico 

durante a graduação (Mowbray, et al., 2006). Presume-se, também, que uma quantidade 

significativa de universitários possui problemas de saúde mental diagnosticados formalmente, 

mas há os que não se encaixam completamente nos critérios diagnósticos para os transtornos, 

embora apresentem sintomas incapacitantes (Storrie et al., 2010) que demonstraram ter sido 

agravados pela pandemia. 
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De uma forma geral, verifica-se que as mudanças no estilo de vida, resultado da 

pandemia de COVID-19, exacerbaram diversos sentimentos difíceis capazes de afetar 

significativamente a saúde mental dos estudantes universitários. Tendo em vista que a 

confirmação desses efeitos pode se estender por longos períodos, traçar estratégias de 

prevenção ou remediação dos sintomas tornou-se emergencial (Maia & Dias, 2020). Para 

Hunt e Eisenberg (2010), avaliar a saúde mental desta população vai além da preocupação 

crescente, mas constitui-se em uma oportunidade, devido ao grande número de estudantes 

que poderão ser alcançados em uma fase tão significativa de suas vidas. Além do mais, 

correspondem ao maior investimento do futuro, representando o capital do país (Tosevski et 

al., 2010). Uma das possíveis formas de mensurar o impacto de eventos estressantes, como o 

período pandêmico, tem sido avaliar o impacto percebido pela própria pessoa. Para essa 

avaliação, estudos recentes têm utilizado a Escala de Impacto do Evento com modificações 

para COVID-19 (IES-COVID19) com diferentes populações e contextos (Vanaken et al., 

2020). 

Considera-se que as instituições de ensino superior exercem um papel importante na 

vida dos alunos, constituindo-se em um cenário facilitador para o seu desenvolvimento 

acadêmico, pessoal, afetivo e social (Ferreira et al., 2001). Nesse contexto, em razão da 

fragilidade e do sofrimento psicológico de uma considerável parcela de universitários (Cao et 

al., 2020; Ghazawy et al., 2020; Saiful Islam et al., 2020), pesquisas  com este público são 

necessárias para o delineamento adequado de estratégias individuais e coletivas que 

minimizem os danos psicológicos causados pela pandemia e promovam uma maior qualidade 

de vida no ambiente universitário, principalmente após o retorno das atividades acadêmicas 

presenciais. Objetiva-se, assim, possibilitar uma melhor experiência aos estudantes no ensino 

superior e, consequentemente, diminuir os custos dos serviços de saúde decorrentes dos 

inúmeros problemas por eles vivenciados (Regehr et al., 2013).  

Autocompaixão: uma Possível Estratégia de Enfrentamento aos Efeitos da Pandemia de 

COVID-19 

A base da concepção teórica sobre a autocompaixão surgiu com a filosofia budista há 

milhares de anos. Porém, os primeiros estudos empíricos sobre o tema foram realizados 

somente em 2003, com a publicação de dois artigos de Kristin Neff, autora pioneira no 

campo de investigação sobre autocompaixão. Destes artigos, um abordou a definição 

operacional da autocompaixão com base no pensamento budista (Neff, 2003b) e o outro 
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consistiu em um estudo de desenvolvimento e validação da primeira escala parar medir o 

construto, a Self-Compassion Scale (SCS) (Neff, 2003a). Desde então, a autocompaixão se 

tornou um conceito reconhecido cientificamente, com centenas de estudos desenvolvidos 

utilizando a SCS em diferentes países e populações (Neff et al., 2019). 

A autocompaixão envolve estar aberto para reconhecer com clareza o próprio 

sofrimento, entendendo que as falhas e erros fazem parte da condição humana. Consiste, 

ainda, em alimentar sentimentos de bondade, carinho e paciência por si mesmo, 

desenvolvendo uma atitude mais compreensiva e sem julgamentos em relação aos erros e 

aspectos negativos da vida (Neff, 2003a). Frente às experiências difíceis, ser uma pessoa 

autocompassiva envolve três componentes principais, a saber: 

 (a) Bondade consigo: diz respeito à propensão para ser gentil, compreensivo e 

bondoso consigo mesmo, ao invés de se julgar e criticar excessivamente em momentos de 

erros e falhas. Se opõe à autocrítica, que implica em ser hostil, ofensivo e crítico de si mesmo 

principalmente nestes momentos, rejeitando os próprios pensamentos e sentimentos de forma 

que a dor causada pelo autojulgamento pode se igualar ou até ultrapassar a dor do evento que 

a originou (Germer, 2009; Neff, 2003a). Portanto, a bondade consigo é uma atitude contra 

esta tendência, possibilitando que as pessoas sejam tão amorosas consigo mesmas, do mesmo 

modo com que é com os outros quando enfrentam dificuldades (Neff & Germer, 2019). 

(b) Senso de humanidade: requer entender que o sofrimento, as falhas e as 

dificuldades são parte da vida de todos os seres humanos (Neff, 2003a). Em momentos de dor 

e sofrimento, é comum que as pessoas se isolem das outras, muitas vezes por se sentirem 

inadequadas, diferentes e fracassadas por falharem, além de acreditarem que somente elas 

passam por experiências dolorosas (Barnard & Curry, 2011). O senso de humanidade 

demanda compreender que todos, sem exceção, estão em processo de construção e, por isso, 

cometerão erros e passarão por dificuldades em algum momento da vida. Essa consciência 

cria uma conexão entre as pessoas, que se contrapõe ao isolamento, e é essencial para 

vivenciar os momentos difíceis, uma vez que a experiência básica do sofrimento humano é a 

mesma, permitindo que todos se reconheçam como limitados, imperfeitos e humanos em seu 

sofrimento (Neff, 2003a; Neff, 2011; Neff & Germer, 2019). 

(c) Mindfulness: exige manter uma consciência equilibrada das experiências do 

momento presente, sem evitar os pensamentos e sentimentos dolorosos, mas, também, sem se 

identificar excessivamente com eles (Neff, 2003a, 2003b). As pessoas que se identificam 

demais com o seu sofrimento (sobre-identificação), refletem prejudicialmente sobre suas 

próprias falhas e limitações, expandindo seus significados e fazendo com que pareçam 
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maiores do que realmente são (Neff & Vonk, 2009). Por outro lado, não querer experenciar a 

dor e evitar os pensamentos e sentimentos provocados por ela, podem dificultar a 

compreensão da situação e fortalecer os sentimentos negativos a longo prazo (Germer, 2009). 

O mindfulness é um componente essencial da autocompaixão, pois o movimento de se voltar 

para a própria dor e reconhecer o sofrimento, por um determinado tempo, é extremamente 

necessário para se responder com gentileza e bondade (Neff & Germer, 2019). 

A partir da definição dos três componentes principais, percebe-se que há dois polos 

distintos: o positivo, referente ao comportamento compassivo, e o negativo, que se opõe e 

representa o não compassivo. Em resumo, o comportamento compassivo versus não 

compassivo pode ser apresentado da seguinte forma: bondade consigo versus autocrítica, 

senso de humanidade versus isolamento e mindfulness versus sobre-identificação (Neff, 

2016). Embora sejam seis elementos separáveis, sua combinação forma um sistema dinâmico 

de interação e impacto mútuo, representando as diferentes possibilidades de respostas 

emocionais frente ao sofrimento (Neff, 2016; Neff et al., 2020). 

De acordo com Neff (2017), ao enfrentar momentos difíceis e se perceber em 

sofrimento, optar por experenciar que seja um dos componentes da autocompaixão favorece 

para que os outros dois sejam despertados com maior facilidade. No caso da pandemia de 

COVID-19, por exemplo, acessar a autocompaixão pela via da natureza compartilhada do 

sofrimento pode diminuir o sentimento de isolamento e mostrar que as coisas poderiam ser 

ainda piores, caso não existisse a possibilidade de se praticar a autocompaixão (Neff & 

Germer, 2019). 

Na prática, Waters et al. (2021) mostraram como os três componentes da 

autocompaixão podem ser aplicados durante o período pandêmico. Primeiramente, é 

necessário estar aberto para sentir as emoções desagradáveis comuns ao momento (como 

tristeza, medo, incerteza e angústia, por exemplo), reconhecendo-as e validando-as como 

difíceis, sem querer alterar ou acelerar essa experiência (Mindfulness). Além disso, é 

fundamental analisar o ambiente ao redor e perceber que todas as pessoas, em maior ou 

menor grau, foram afetadas pela pandemia e estão enfrentando dificuldades em suas vidas. 

Nesse sentido, apesar do distanciamento social refletir a necessidade de se afastar fisicamente 

uns dos outros para a contenção do vírus, pensar que todos estão experenciando a dor e o 

sofrimento de formas semelhantes nesse período, evita o sentimento de solidão e isolamento e 

faz desta uma experiência compartilhada (Senso de Humanidade). Junto a isso, é importante 

se tratar de forma calorosa, cuidadosa e bondosa, pois, muitas vezes, a autocrítica aumenta e 

sobrecarrega ainda mais o que já estava difícil. Logo, dizer palavras acolhedoras a si mesmo 
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e ser compassivo com a própria dor, é um meio de se fortalecer e lidar melhor com os fatores 

estressantes da pandemia (Bondade Consigo). 

Com a junção destes três componentes, adota-se uma postura de cuidado consigo 

mesmo que ajuda a lidar de forma mais adaptativa e saudável com qualquer adversidade, 

fator essencial para passar por momentos de crise (Neff & Germer, 2019; Zanon, Dellazzana-

Zanon et al., 2020). Por isso, a autocompaixão é considerada um importante recurso de 

enfrentamento pelo fato das pessoas mais autocompassivas serem menos propensas a 

catastrofizar eventos negativos em suas vidas e, consequentemente, experenciam menos 

ansiedade por encarar diferentes desafios sem medo da frustração (Allen & Leary, 2010). 

Nesse caso, é necessário atingir um nível de equilíbrio mental que envolve tanto componentes 

cognitivos quanto afetivos, de forma que o indivíduo não se anule ao ponto de ser tomado 

completamente pela sua dor em momentos de sofrimento (Souza & Hutz, 2016b). 

Dado que os efeitos psicológicos de uma pandemia podem se estender a longo prazo, 

o papel da autocompaixão é ainda mais significativo, principalmente por promover resiliência 

emocional (Neff, 2003b). No caso de enfermidades, por exemplo, atuou como uma estratégia 

de regulação emocional importante e útil para aumentar comportamentos mais adaptativos e 

promover saúde, em termos de adesão a exames e ao tratamento (Terry et al., 2013). Nesse 

sentido, as pessoas mais autocompassivas têm muito menos chance de se sentirem ansiosas, 

deprimidas ou estressadas com os problemas comuns da vida, devido a sua capacidade de 

amortecer os efeitos negativos do sofrimento (Krieger et al., 2015; MacBeth & Gumley, 

2012; Neff & Pommier, 2013). 

Especificamente, no contexto universitário, resultados de uma pesquisa longitudinal 

mostraram que a autocompaixão também pode ajudar a promover bem-estar e diminuir os 

efeitos negativos do estresse percebido ao longo do tempo (Stutts et al., 2018). Ao 

investigarem a autocompaixão e o fracasso, também na universidade, Neff et al. (2005) 

observaram que, após receberem uma nota mediana insatisfatória, um maior número de 

alunos com autocompaixão elevada utilizou-se de estratégias de enfrentamento baseadas na 

aceitação e se reavaliaram positivamente para lidar com suas falhas. Williams et al. (2008) 

observaram, ainda, que os universitários mais autocompassivos apresentaram níveis 

significativamente menores quanto à procrastinação e ansiedade acadêmica quando 

comparados àqueles com autocompaixão baixa ou moderada. Embora estes estudos tenham 

sido desenvolvidos antes da pandemia, considera-se que os benefícios da autocompaixão para 

os universitários se estendem, também, durante esse período, uma vez que são nos momentos 

de crise mais difíceis que a autocompaixão se torna ainda mais disponível (Neff, 2017). 
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Portanto, diante da pandemia de COVID-19, a autocompaixão é uma possibilidade 

para enfrentar o estresse diário e a ansiedade resultante desse período de uma perspectiva 

mais autossuficiente, em vez de autodestrutiva. Isso porque, as pessoas mais 

autocompassivas, ao invés de tentarem evitar os sentimentos dolorosos substituindo-os por 

outros mais fáceis de suportar, conseguem abraçá-los com a bondade e gentileza que 

merecem, possibilitando que cada experiência seja vivenciada no seu próprio tempo (Waters 

et al., 2021). Por isso, a autocompaixão é vista como uma estratégia útil de regulação 

emocional (Neff, 2003a). 

Além da autocompaixão ser uma ferramenta que pode ser aprendida, pesquisas têm 

mostrado que a sua prática (formal ou informal) precisa ser frequente para que os benefícios 

sejam experenciados, seja por meio de exercícios básicos ou treinamentos específicos 

(Carvalho et al., 2016; Neff & Germer, 2013). Embora existam programas de treinamento 

baseados em mindfulness (como a Terapia de Redução do Estresse baseada em Mindfulness - 

MBSR; e a Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness - MBCT) que aumentam a 

autocompaixão indiretamente, o primeiro programa de treinamento específico para ensinar e 

cultivar habilidades autocompassivas na vida diária foi o Mindful Self-Compassion (MSC) ou 

Autocompaixão Consciente, desenvolvido por Kristin Neff e Christopher Germer em 2010 

(Neff & Germer, 2019). O MSC é um curso ministrado por professores devidamente 

treinados, para grupos de 8 a 25 pessoas, com duração de oito semanas (sendo 2 horas e 45 

minutos cada encontro semanal), além de um retiro de meio dia para práticas de meditação. 

Estudos mostraram que além de aumentar de forma prolongada a autocompaixão e atenção 

plena, o MSC reduz ansiedade e depressão (Neff & Germer, 2013) e melhora o bem-estar 

geral (Bluth et al., 2016). 

Tendo em vista que a autocompaixão pode ser praticada e seus benefícios são 

confirmados em diversos estudos realizados ao longo desse período (Gutiérrez-Hernández et 

al., 2021; Jiménez et al. 2020; Mohammadpour et al., 2020; Nguyen & Le, 2021), cultivá-la 

enquanto uma possibilidade de lidar com as adversidades e amenizar o sofrimento decorrente 

da pandemia, têm demonstrado ser uma abordagem de saúde mental que vale a pena ser 

investida. Dentre os principais motivos, a prática da autocompaixão não exige que se fuja da 

realidade como se momentos difíceis não existissem. Ao contrário disso, a autocompaixão 

oferece a oportunidade de se enxergar além das perspectivas daquele momento, reconhecendo 

todas as possibilidades da vida como válidas e necessárias, sejam boas ou ruins (Neff, 2017). 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar a associação entre autocompaixão, impacto da pandemia de COVID-19 e 

níveis de ansiedade em universitários. 

Objetivos Específicos 

1. Verificar a frequência dos níveis de ansiedade, autocompaixão e impacto da 

pandemia de COVID-19 na amostra de participantes; 

2. Avaliar as correlações entre níveis de ansiedade, autocompaixão e impacto da 

pandemia de COVID-19, de forma global e em seus domínios específicos; 

3. Investigar a associação das variáveis sociodemográficas, ocupacionais, relacionadas 

ao contexto da pandemia e ao estilo de vida e saúde, com os níveis de ansiedade; 

4. Verificar a associação entre autocompaixão e impacto da pandemia de COVID-19 

nos níveis de ansiedade, em comparação com variáveis sociodemográficas, 

ocupacionais, relacionadas ao contexto da pandemia e ao estilo de vida e saúde, para 

identificar os fatores preditores dos níveis de ansiedade; 

5. Analisar o efeito moderador da autocompaixão na relação entre o nível impacto da 

pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade dos universitários. 
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MÉTODO 

Nesta seção, serão expostos os tópicos referentes ao método utilizado neste estudo. 

Estes tópicos serão apresentados na seguinte sequência: delineamento de pesquisa, descrição 

do local da pesquisa, população-alvo, amostra, instrumentos de medida, procedimento de 

coleta de dados, análise de dados e considerações éticas. 

Delineamento de Pesquisa 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, que constitui em uma Pesquisa de 

Levantamento. Foi adotado o delineamento mais simples, que tem como objetivo descrever a 

ocorrência, distribuição e relações entre variáveis de toda ou parte de uma população-alvo, da 

forma como ocorrem naturalmente (Selltiz et al., 1987). Na presente pesquisa, realizou-se a 

descrição e distribuição dos níveis de autocompaixão, ansiedade e impacto da pandemia de 

COVID-19 em estudantes universitários, além de investigadas as relações entre estas 

variáveis. 

Como um tipo de Pesquisa de Levantamento, adotou-se o delineamento de 

Comparação com Grupo Estático, utilizado para comparar grupos naturais, sem a distribuição 

aleatória dos sujeitos aos grupos (Selltiz et al., 1987). Neste estudo, foram comparados 

grupos de sujeitos com diferentes níveis de ansiedade, para verificar se diferem quanto aos 

níveis de autocompaixão e impacto da pandemia de COVID-19. 

Caracterizou-se, ainda, como uma Pesquisa do tipo Correlacional, que visa interpretar 

e explicar relações entre variáveis naturais em pessoas ou grupos, sem a manipulação das 

variáveis independentes, diferentemente das pesquisas verdadeiramente experimentais 

(Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987). Consequentemente, esse tipo de pesquisa 

não permite afirmações de causalidade, sendo investigadas somente as relações entre as 

variáveis. Isso pode ser verificado quando certos valores ou níveis de uma variável covariam 

ou se correlacionam a determinados valores ou níveis da outra variável, ou seja, quando 

ambas variam sistematicamente juntas (Cozby, 2011; Selltiz et al., 1987). No caso deste 

estudo, foi investigada a relação entre autocompaixão, ansiedade e impacto da pandemia de 

COVID-19 em universitários. 

Além disso, esta pesquisa consiste em um estudo de corte transversal, no qual os 

dados são coletados em um único momento do tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et 

al., 1987). Nesse sentido, as avaliações dos níveis de autocompaixão, ansiedade e impacto da 
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pandemia de COVID-19 dos universitários foram realizadas por meio da aplicação dos 

instrumentos de medida somente uma vez. 

Descrição do Local da Pesquisa 

Este estudo foi realizado em uma instituição de ensino superior pública, localizada no 

estado de Minas Gerais. A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) será descrita a 

seguir. 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

Fundada em 21 de abril de 1987, sob o nome de Fundação de Ensino Superior de São 

João del-Rei (FUNREI) e transformada em universidade no ano de 2002, a UFSJ é uma 

instituição pública, formada por seis unidades educacionais distribuídas em cinco municípios 

do estado de Minas Gerais: um localizado na divisa dos municípios de Ouro Branco e 

Congonhas (Campus Alto Paraopeba – CAP); um em Sete Lagoas (Campus Sete Lagoas – 

CSL); um em Divinópolis (Campus Centro-Oeste "Dona Lindu" – CCO); e três que se 

encontram em São João del-Rei (Campus Dom Bosco – CDB; Campus Santo Antônio – 

CSA; e Campus Tancredo Neves – CTAN).  

Segundo dados fornecidos pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico 

(DICON) da UFSJ, em 2021, a instituição contava com 11.741 alunos regularmente 

matriculados em 24 cursos na modalidade de graduação presencial: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo), Educação 

Física, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, 

Teatro e Zootecnia (https://ufsj.edu.br/). 

População-Alvo 

A população-alvo deste estudo foi composta por estudantes de graduação presencial 

da UFSJ, inseridos em cursos de diferentes áreas acadêmicas (humanas, exatas e biológicas), 

de todos os períodos e campi da UFSJ, com idade mínima de 18 anos, de ambos os sexos, que 

estavam regularmente matriculados no primeiro semestre de 2020 e se disponibilizaram a 

responder, de forma on-line, os instrumentos de medida desta pesquisa. Não foi adotado 



30 
 

nenhum critério de exclusão, uma vez que para finalizar o preenchimento do formulário da 

pesquisa e enviar as respostas, era obrigatoriamente necessário assinalar todos os itens dos 

instrumentos de medida para avançar de página. Consequentemente, não participaram desta 

pesquisa os estudantes que não visualizaram o e-mail convite e/ou visualizaram, mas não 

aceitaram participar por algum motivo. 

Amostra 

Para a seleção dos participantes, foi utilizada a técnica de amostragem não 

probabilística, denominada amostragem por acessibilidade. Neste tipo de amostragem, são 

selecionados apenas os sujeitos da população-alvo a que se tem acesso, julgando que esta 

possa ser representada, de alguma maneira, por estes participantes. Pelo fato de não haver um 

nível de precisão elevado nesse processo, este é considerado um método com menor rigor 

estatístico de todos os tipos de amostragem (Gil, 2008). 

Instrumentos de Medida 

Foram utilizados quatro instrumentos de medida, sendo três escalas e um questionário 

de características gerais. A seguir, estes instrumentos serão detalhados. 

Subescala de Ansiedade da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS21-

Ansiedade) (ANEXO A): A DASS-21 é uma escala de autorrelato, composta por 21 itens, 

divididos em três subescalas que avaliam os estados emocionais (respondente deve assinalar a 

alternativa que melhor indique como ele se sentiu durante a última semana) de depressão, 

ansiedade e estresse. Foi desenvolvida por Lovibond e Lovibond (2004) e adaptada e 

validada para o uso no Brasil por Vignola e Tucci (2014). De acordo com os objetivos deste 

estudo, utilizou-se apenas a subescala para mensurar os sintomas de ansiedade (DASS21-

Ansiedade), que avalia a excitação autônoma, a ansiedade situacional, os efeitos musculares 

esqueléticos e a experiência subjetiva de afeto ansioso dos respondentes (Lovibond & 

Lovibond, 2004). A subescala de ansiedade é composta por 7 itens pontuados em uma escala 

do tipo Likert, varia de 0 (discordo totalmente) a 3 (concordo totalmente). 

Com relação às qualidades psicométricas, a análise fatorial exploratória dos itens da 

escala e sua distribuição entre as subescalas indicou que a estrutura de três fatores distintos é 

bastante adequada, o que confirma a natureza da escala, que é avaliar três estados emocionais 
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diferentes. O teste KMO (0,949) indicou a alta adequação do modelo. Apresentou um alfa de 

Cronbach de 0,92 para a subescala de depressão; 0,90 para estresse; e 0,86 para ansiedade. 

Além disso, sua correlação com as outras escalas também foi alta, sendo: 0,86 para DASS21-

Depressão e Inventário de Depressão de Beck (BDI); 0,80 para DASS21-Ansiedade e 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI); e 0,74 para DASS21-Estresse e Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Portanto, os valores de alfa de Cronbach 

asseguram a confiabilidade da DASS-21, assim como as suas correlações com as escalas 

citadas garantem sua validade (Vignola & Tucci, 2014). 

Escala de Autocompaixão (EAC) (ANEXO B): Trata-se de uma medida de 

autorrelato utilizada para avaliar os níveis de autocompaixão, desenvolvida por Neff (2003a), 

adaptada e validada para o uso no Brasil por Souza e Hutz (2016a). As opções de resposta 

estão em uma escala do tipo Likert, que variam de 1 (quase nunca) a 5 (quase sempre). Os 26 

itens que compõem a escala estão organizados em seis subescalas:  

1) Bondade Consigo: consiste no tratamento gentil e bondoso que o indivíduo tem 

consigo mesmo ao passar por sofrimentos e fracassos, ao invés de se julgar e autocriticar 

excessivamente (Itens 5, 12, 19, 23 e 26);  

2) Autocrítica: refere-se aos julgamentos e desaprovações árduas que o indivíduo faz 

de si mesmo com relação aos próprios erros e falhas (Itens 1, 8, 11, 16 e 21);  

3) Senso de Humanidade: diz respeito a compreensão das experiências negativas da 

vida como parte da condição humana em que todos estão sujeitos, sem se enxergar como a 

única pessoa que vive o sofrimento e se afastar por isso (Itens 3, 7, 10 e 15);  

4) Isolamento: consiste em se sentir sozinho e, muitas vezes, se isolar do restante das 

pessoas por ter defeitos, falhas e por passar por dificuldades emocionais (Itens 4, 13, 18 e 

25); 

5) Mindfulness: baseia-se em ter uma consciência equilibrada quanto aos próprios 

pensamentos e sentimentos frente às situações negativas da vida, sem se identificar 

excessivamente com eles e, ao mesmo tempo, sem evitá-los (Itens 9, 14, 17 e 22); 

6) Sobre-identificação: está relacionada a uma identificação em demasia com os 

pensamentos e sentimentos negativos, de modo que, quando o indivíduo comete erros e 

falhas, não consegue controlá-los e acredita verdadeiramente em todos eles (Itens 2, 6, 20 e 

24). 

Em seu estudo, Souza e Hutz (2016a) mostraram as evidências de adaptação, 

validação de construto e fidedignidade da Escala de Autocompaixão para o uso com amostras 
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brasileiras. A análise fatorial confirmatória indicou a permanência da estrutura de seis fatores 

(seis subescalas), igualmente a da escala original, estando de acordo com as evidências de 

validade. Foram encontradas correlações policóricas adequadas entre todas as subescalas, 

sendo que as subescalas sobre-identificação e isolamento apresentaram uma alta correlação 

(0,90), e as demais variaram de 0,42 a 0,84. Em uma análise por modelagem hierárquica, foi 

confirmado que a escala realmente avalia o construto autocompaixão e é capaz de explicar as 

inter-correlações entre os seis componentes. A consistência interna foi satisfatória, com alfa 

de Cronbach de 0,92 para o escore total, o mesmo da escala original, e 0,66 a 0,81 para as 

subescalas, sendo: 0,77 para autocrítica severa, 0,76 para sobre-identificação; 0,66 para 

senso de humanidade; 0,79 para isolamento; 0,81 para bondade consigo; e 0,77 para 

mindfulness. Somente para a subescala senso de humanidade, a consistência interna não foi 

considerada muito boa (0,66). De forma geral, consiste em um instrumento com qualidades 

psicométricas satisfatórias, embora sejam necessárias mais evidências de validade da escala 

com amostras brasileiras. 

Escala de Impacto do Evento com modificações para COVID-19 (IES-COVID19) 

(ANEXO C): A Escala de Impacto do Evento (IES) é um dos instrumentos mais utilizados 

para avaliar o impacto subjetivo de eventos estressantes, originalmente desenvolvida por 

Horowitz et al. (1979) e adaptada para o contexto brasileiro por Oliveira e Silva et al. (2010). 

A IES é formada por 15 itens divididos nas dimensões intrusão (itens 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 14) e 

evitação (itens 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 15), com as opções de resposta distribuídas em uma 

escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 (nunca) a 4 (frequentemente). Na 

subescala de intrusão, é avaliada a forma com que os pensamentos e impressões do evento 

estressante retornam à mente, estes que estão relacionados às falhas nos processos de defesa, 

à perda do controle voluntário sobre a sequência de informações e à regulação do 

pensamento. No que se refere à subescala de evitação, é avaliado o comportamento definido 

pela negação do significado e as consequências do evento estressante, por meio da inibição 

comportamental e emocional, além da restrição das ideias (Bottino, 2009).  

Após o surgimento da COVID-19, uma versão da IES foi ajustada para avaliar, 

especificamente, os sintomas de estresse relacionados ao impacto da pandemia (IES-

COVID19). Portanto, no presente estudo, os participantes deveriam responder os itens da 

escala com base nesse evento, de acordo com a adaptação sugerida e validada por Vanaken et 

al. (2020). No que se refere às qualidades psicométricas, a análise fatorial confirmatória 

indicou dois fatores latentes de intrusão e evitação, estrutura fatorial considerada semelhante 



33 
 

à escala original. A consistência interna foi aceitável para o escore total, com um alfa de 

Cronbach de 0,75. Foram verificadas correlações significativas (variando entre 0,15 e 0,50) 

indicando uma validade convergente adequada entre a IES-COVID19 e sintomas de estresse, 

ansiedade, depressão, ruminação ligada ao estresse e interações sociais negativas. Além 

disso, apresentou confiabilidade teste-reteste adequada (r = 0,62), uma vez que as correlações 

de Pearson foram consideradas suficientes ao longo do tempo. Desse modo, no geral, a IES-

COVID19 demonstrou ser uma medida com boas qualidades psicométricas para a 

investigação dos sintomas subjetivos de estresse relacionados à COVID-19.  

Questionário de Características Gerais (APÊNDICE A): Para caracterizar a 

amostra e medir as covariáveis do estudo, este questionário incluiu variáveis 

sociodemográficas (por exemplo, sexo e idade), ocupacionais (trabalho e renda) e 

relacionadas ao estilo de vida e saúde (exercício físico regular, qualidade do sono, 

alimentação diária predominante, uso de álcool ou outras drogas, apoio social percebido, 

entre outras). 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

Primeiramente, para a realização deste estudo, foi feito um contato com a Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação (PROEN) da UFSJ, para apresentação da proposta da pesquisa e 

solicitar as autorizações necessárias para sua realização. Após as devidas autorizações e 

aprovações éticas, os instrumentos de medida utilizados nesta pesquisa foram aplicados em 

ambiente virtual, de forma on-line, por meio de um link disponibilizado na plataforma 

Google Formulários, no período de 11 de novembro a 07 de dezembro de 2020. 

Para a divulgação da pesquisa, o Núcleo de Educação à Distância (NEAD) da UFSJ se 

disponibilizou a enviar, via portal didático, um e-mail para todos os alunos de graduação 

presencial matriculados no primeiro semestre de 2020, com o texto convite e o link de acesso 

ao formulário da pesquisa. Esse link continha todas as informações necessárias sobre o 

estudo, apresentadas por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B), que deveria ser obrigatoriamente lido e consentido, antes de se iniciar o 

preenchimento do formulário.  

Em seguida, foram explicadas as instruções gerais para o preenchimento adequado 

dos instrumentos de medida, como marcar somente uma alternativa de resposta para cada 

item e responder todos os itens dos instrumentos, sendo que não existiam respostas certas ou 
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erradas. No caso das instruções específicas, estas foram detalhadas em cada um dos 

instrumentos de medida, disponibilizados no Google Formulários, nesta sequência: Escala de 

Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21); Escala de Autocompaixão (EAC); Escala de 

Impacto do Evento com modificações para COVID-19 (IES-COVID19) e o Questionário de 

Características Gerais. 

Análise de Dados  

Para a análise dos dados, as respostas arquivadas no Google Formulários foram 

transferidas para uma planilha no Microsoft Excel. Em seguida, esta planilha foi armazenada 

em um banco de dados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 

23. Em todos os testes estatísticos realizados, foi adotado o nível de significância de p < 0,05. 

Primeiramente, para organizar o banco de dados, as variáveis categóricas foram 

transformadas em dummies. Não houve missing, uma vez que o formato utilizado na pesquisa 

só permitia aos participantes avançar de página se todos os itens dos instrumentos de medida 

fossem preenchidos adequadamente. Foram realizadas as seguintes análises estatísticas: 

1. Análises estatísticas descritivas, com o cálculo de médias, desvios-padrão, 

frequências e porcentagens, para descrever as características sociodemográficas, 

ocupacionais, relacionadas ao contexto da pandemia e ao estilo de vida e saúde dos 

participantes, e para analisar os escores da EAC, IES-COVID19 e DASS21-Ansiedade; 

2. Com relação à distribuição dos dados, de acordo com o teorema central do limite 

(Bussab & Morettin, 2017), devido ao tamanho da amostra, com mais de mil participantes, 

foi possível utilizar apenas testes paramétricos; 

3. Os dados do escore total da DASS21-Ansiedade foram correlacionados com os 

escores totais e fatoriais da EAC e com o escore total da IES-COVID19, por meio do teste de 

Correlação Linear de Pearson; 

4. Para selecionar as variáveis sociodemográficas, ocupacionais, relacionadas ao 

contexto da pandemia e ao estilo de vida e saúde a serem incluídas no modelo de regressão 

múltipla, foram realizadas análises bivariadas por meio do teste t de Student e teste de 

Correlação Linear de Pearson; 

5. Análises de regressão linear múltipla foram empregadas para verificar as variáveis 

preditoras dos níveis de ansiedade dos participantes. Foram construídos três modelos de 

regressão, em que a variável dependente foi o nível de ansiedade e as variáveis independentes 

foram os níveis de autocompaixão e impacto da pandemia de COVID-19, além das 
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características sociodemográficas, ocupacionais e ligadas ao estilo de vida e saúde, 

identificadas como significativas nas análises bivariadas (p < 0,05). Esta análise possibilitou 

identificar a ordem de importância das variáveis preditoras dos níveis de ansiedade. 

6. Análise de moderação para medir o efeito moderador da autocompaixão na relação 

entre o nível impacto da pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade dos universitários. 

O nível de impacto da pandemia de COVID-19, avaliado pelo escore da IES-COVID19, foi 

indicado como variável independente; a ansiedade foi incluída como variável dependente; e a 

autocompaixão como variável moderadora. A moderação e suas direções foram indicadas 

pelos efeitos da variável independente sobre a dependente nos percentis 16, 50 e 84 do 

moderador. Todas as covariáveis significativas, identificadas pelo modelo de regressão linear 

anterior, também foram inseridas neste modelo. A análise de moderação foi executada usando 

a macro PROCESS desenvolvida por Hayes (2012, 2013), que foi importada para o SPSS, 

versão 23. 

Considerações Éticas 

Para a realização desta pesquisa, foram adotados alguns cuidados éticos antes de se 

realizar a coleta de dados. Inicialmente, foi apresentada à Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROEN) da UFSJ, a proposta do estudo, assim como solicitada e obtida a 

autorização para sua realização. Em seguida, a pesquisa foi submetida para análise e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPSJ) da mesma 

instituição (CAAE nº 38951120.2.0000.5151). Após obtidas as autorizações e aprovações 

necessárias, a coleta de dados ocorreu conforme as normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos previstos na Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

No e-mail enviado pelo NEAD aos alunos da instituição, constava o link de acesso à 

pesquisa com todas as informações referentes aos objetivos, riscos, benefícios e questões 

éticas do estudo, apresentadas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

que deveria ser obrigatoriamente lido e concordado, antes de se iniciar o preenchimento do 

formulário. Como não havia a possibilidade de assinatura física do respondente, por se tratar 

de um TCLE on-line, ao final da página constava a seguinte mensagem: “Ao clicar no botão 

abaixo, você CONCORDA em participar desta pesquisa nos termos deste TCLE. Caso não 

concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador”. Logo, ao clicar no 

botão para dar início, o participante confirmava sua participação voluntária. 
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Os alunos foram informados de que não haveria riscos de ordem física ou moral pela 

sua participação na pesquisa, podendo haver somente um desconforto quanto ao tempo gasto 

para responder ao formulário da pesquisa (aproximadamente 30 minutos). Para minimizar 

este possível risco, foram adotados alguns procedimentos, como, por exemplo: (a) garantia de 

plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, devendo somente fechar a página do 

navegador antes do envio das respostas; e (b) por se tratar de uma aplicação on-line, 

considerou-se que o respondente estava no conforto de sua casa, podendo se retirar quando 

achasse necessário, seja para ir ao banheiro ou tomar água.   

Com relação aos benefícios, considerou-se que este levantamento sobre a saúde 

mental no contexto da pandemia de COVID-19, ofereceu a oportunidade aos participantes de 

conhecer a prevalência de ansiedade dos alunos de graduação inseridos na instituição. Além 

disso, pelo fato de um dos objetivos ter sido identificar possíveis fatores atenuadores da 

ansiedade neste público, estas são informações úteis para que os estudantes se informem com 

os resultados obtidos e desenvolvam melhores ferramentas e estratégias de enfrentamento às 

dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19. Como informado no TCLE, não haveria 

nenhum retorno para oferecimento de intervenção junto aos participantes. Caso fosse 

desejado, os alunos poderiam agendar uma data e horário com a pesquisadora responsável 

para obterem a devolutiva individual das avaliações.  

Para a instituição participante, foi encaminhado à Reitoria, Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAE) e Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), as seguintes 

devolutivas com análises estatísticas descritivas e ilustrações gráficas: (1) Relatório geral 

com os resultados de todos os alunos de graduação presencial da UFSJ; (2) Relatórios 

específicos com os resultados referentes à cada um dos campi da UFSJ (CAP, CSL, CCO, 

CDB, CSA e CTAN); e (3) Encontro on-line dos membros da presente pesquisa com a 

comunidade acadêmica da instituição, a fim de se apresentar os resultados gerais e 

específicos de cada campus (desde que fosse do interesse da instituição). A partir destes 

resultados, esperou-se que as informações tenham sido úteis para orientar futuras ações 

institucionais, por meio deste importante feedback de avaliação geral da saúde mental dos 

alunos da UFSJ, no contexto da pandemia de COVID-19 e do ensino remoto emergencial. 
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RESULTADOS 

Inicialmente, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas para 

a caracterização da amostra de universitários, nesta sequência: (1) variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas à pandemia; (2) variáveis ligadas ao estilo de 

vida e saúde; e (3) descrição dos escores das escalas DASS21-Ansiedade, EAC e IES-

COVID19. Em seguida, serão discutidos os resultados das análises de associação entre níveis 

de ansiedade, autocompaixão, impacto da pandemia de COVID-19 e variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas ao estilo de vida e saúde. Nessa parte, serão 

incluídas as análises bivariadas e multivariadas para identificar os fatores preditores dos 

níveis de ansiedade. Ao final, será apresentada a análise de moderação da autocompaixão na 

relação entre o nível de impacto da pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade. 

Descrição da Amostra 

Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e Relacionadas à Pandemia 

Os dados referentes às variáveis sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas ao 

contexto da pandemia, foram apresentados na Tabela 1. A amostra deste estudo foi composta 

por 1201 estudantes de graduação, sendo 720 mulheres e 481 homens, classificados pela 

faixa etária de até 25 anos (74,2%) e 26 anos ou mais (25,8%). A maioria era solteiro 

(91,0%), sem filhos (93,2%) e não trabalhava ou possuía renda própria (71,9%). Com relação 

à formação, a maior parte não tinha outro curso de graduação concluído (90,6%). No que se 

refere à rotina dos participantes no período da pandemia, a maioria estava em distanciamento 

social (90,7%) e acompanhada por outras pessoas em sua moradia atual (94,4%). Quanto à 

participação do Ensino Remoto Emergencial (ERE), a maioria dos alunos estava 

frequentando as aulas (93,8%). 
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Tabela 1 

Frequências e Porcentagens das Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e Relacionadas 

à Pandemia  

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Faixa etária 
< 25 anos 891 74,2 

> 26 anos  310 25,8 

Sexo 
Feminino 720 59,9 

Masculino 481 40,1 

Estado civil 
Solteiro(a) 1093 91,0 

Outros 108 9,0* 

Filhos 
Sim 82 6,8* 

Não 1119 93,2 

Trabalha/possui renda própria 
Sim 338 28,1 

Não 863 71,9 

Outra graduação concluída 
Sim 113 9,4* 

Não 1088 90,6 

Rotina na pandemia 
Em distanciamento social 1089 90,7 

Normal, sem mudanças 112 9,3* 

Está acompanhado(a) no 

distanciamento social 

Sim 1134 94,4 

Não 67 5,6* 

Está participando do ERE 
Sim  1126 93,8 

Não 75 6,2* 

Nota. ERE = Ensino Remoto Emergencial; * porcentagens de respostas inferior a 10% na categoria. 

Com o objetivo de otimizar, posteriormente, os modelos das análises bivariadas e de 

regressão, optou-se por eliminar as variáveis que apresentassem porcentagens de respostas 

dos participantes inferiores a 10% em alguma categoria. Nesse caso, como assinalado na 

Tabela 1, foram excluídas as seguintes variáveis: estado civil, filhos, outra graduação 

concluída, rotina na pandemia, está acompanhado(a) no distanciamento social e está 

participando do ERE. Por esse motivo, estas variáveis permaneceram apenas nesta sessão de 

descrição da amostra de participantes. 

Variáveis Ligadas ao Estilo de Vida e Saúde  

Para se obter uma compreensão mais ampla da rotina dos participantes, foram 

investigadas algumas variáveis ligadas ao estilo de vida e saúde, expostas na Tabela 2. Com 

relação à prática de atividade física e alimentação, a maioria praticava algum tipo de 

exercício físico regularmente (60,3%) e utilizava, predominantemente, alimentos mais 

naturais ou minimamente processados em sua alimentação diária (74,2%). No que se refere a 
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qualidade do sono, a maior parte dos universitários não o considerava de qualidade, ou seja, 

dormiam, mas não acordavam descansados (60,6%). 

Quanto ao uso de álcool ou outras drogas, a maioria respondeu que utilizava (66,4%), 

assim como fazia uso de substâncias (como, por exemplo, cafeína) para ajudar a lidar com as 

atividades acadêmicas (67,4%). Sobre possuir alguma condição crônica ou congênita, a 

maioria não apresentava esse tipo de condição (89,2%). Quando perguntados sobre prática 

meditativa e exposição intencional à luz solar durante a pandemia, ambos de forma regular, 

para melhorar a saúde e a qualidade de vida, a maioria não meditava (79,8%), mas se 

expunha intencionalmente ao sol no mínimo três vezes por semana (50,5%). Além disso, 

mais da metade seguia alguma religião (52,6%) e contava com algum tipo de apoio ou rede 

de apoio social (seja de amigos(as), familiares, cônjuge ou parceiro(a), profissionais ou de 

alguma associação) (60,4%). No que se refere a fazer terapia com psicólogo semanalmente 

ou, no mínimo, de 15 em 15 dias, uma minoria apontou estar em psicoterapia (18,3%). 

Tabela 2  

Frequências e Porcentagens das Variáveis Ligadas ao Estilo de Vida e Saúde  

 (continua) 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Exercício físico regular 
Sim  724 60,3 

Não 477 39,7 

Alimentação diária predominante 

Alimentos naturais ou 

minimamente processados 
891 74,2 

Alimentos ultraprocessados 310 25,8 

Considera ter um sono de 

qualidade 

Sim 473 39,4 

Não 728 60,6 

Uso de substâncias (como 

cafeína) para lidar com atividades 

acadêmicas 

Sim 810 67,4 

Não 391 32,6 

Uso de álcool ou outras drogas 
Sim 798 66,4 

Não 403 33,6 

Possui condição crônica ou 

congênita 

Sim 130 10,8 

Não 1071 89,2 

Prática meditativa regular 
Sim 243 20,2 

Não 958 79,8 

Exposição intencional ao sol  

(mínimo 3x por semana) 

Sim 607 50,5 

Não 594 49,5 



40 
 

 (conclusão) 

Nota. 3x = três vezes. 

Descrição dos Escores da DASS21-Ansiedade, EAC e IES-COVID19  

Os resultados referentes à frequência dos níveis de ansiedade dos participantes estão 

expostos na Tabela 3. A média do escore total da DASS21-Ansiedade foi de 16,22 (DP = 

12,19), indicando que os universitários deste estudo apresentaram níveis graves de ansiedade. 

Com base nas faixas de gravidade e classificação do instrumento (Lovibond & Lovibond, 

2004; Vignola & Tucci, 2014), observou-se que um número maior de universitários foi 

classificado com níveis de ansiedade muito graves (n = 493; 41,0%). Ao somar os 

participantes desta categoria com a anterior (níveis graves de ansiedade), pode-se dizer que 

mais da metade da amostra deste estudo (n = 606; 50,4%) foi classificada nessas categorias.  

Tabela 3 

Faixas de Gravidade, Pontos de Corte, Frequências, Porcentagens, Média e Desvio-Padrão 

da DASS21-Ansiedade  

Faixas de gravidade Pontos de corte Frequências (n) Porcentagens (%) Média (DP) 

Normal/Leve  0 - 7 356  29,6 

16,22 (12,19) 

Mínimo  8 - 9 60 5,0 

Moderado  10 - 14 179 14,9 

Grave  15 - 19 113 9,5 

Muito Grave  20 + 493 41,0 

Nota. DP = desvio-padrão. 

Com relação aos níveis de autocompaixão, os participantes obtiveram uma média de 

2,65 (DP = 0,76) no escore total da EAC, representando níveis moderados de autocompaixão. 

Embora não existam normas bem estabelecidas para a classificação dos resultados da escala 

(Neff, 2015), a maioria dos participantes obteve pontuação abaixo dessa média (n = 548; 

45,6% com até 2,5 pontos). Estas informações são detalhadas na Tabela 4. 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Segue alguma religião 
Sim 632 52,6 

Não 569 47,4 

Faz psicoterapia 
Sim 220 18,3 

Não 981 81,7 

Tem apoio social 
Sim 725 60,4 

Não 476 39,6 
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Tabela 4 

Níveis de Classificação, Pontuação, Frequências, Porcentagens e Média do Escore Total da 

EAC  

Classificação  Pontuação Frequências (n)  Porcentagens (%) Média (DP) 

Autocompaixão baixa 1,00 - 2,50 548 45,6  

2,65 (0,76) Autocompaixão moderada 2,51 - 3,50 486 40,5 

Autocompaixão alta  3,51 - 5,00 167 13,9 

Nota. DP = desvio-padrão. 

No que se refere às seis subescalas da EAC, três são consideradas principais e vão em 

direção à uma pessoa mais autocompassiva (Bondade Consigo, Senso de Humanidade e 

Mindfulness), e as outras três são seus construtos opostos (Autocrítica, Isolamento e Sobre-

identificação). De uma perspectiva descritiva, verificou-se que nas seis subescalas os desvios-

padrão se encontraram muito próximos, variando de 0,90 a 1,10, o que possibilita inferir uma 

mesma heterogeneidade das subescalas. Quanto às médias obtidas, em ordem crescente, nas 

subescalas Bondade Consigo (2,66), Senso de Humanidade (2,82), Mindfulness (2,92) e 

Isolamento (3,33) os níveis foram moderados, e em Autocrítica (3,52) e Sobre-identificação 

(3,61) foram altos, resultado que demonstra coerência e contribui para a interpretação do 

escore total da escala. Devido ao foco da presente pesquisa ter sido investigar o nível de 

autocompaixão dos participantes, representado pelo escore total da EAC, optou-se por 

realizar apenas esta análise descritiva das médias das subescalas, expostas na Tabela 5, além 

da análise de correlação apresentada no próximo tópico. Nenhuma outra análise inferencial 

dos dados referentes às subescalas da EAC foi realizada. 

Tabela 5 

Médias e Desvios-Padrão do Escore Total das Subescalas da EAC  

Subescalas da EAC Médias (DP)  Subescalas da EAC Médias (DP) 

1. Bondade Consigo 2,66 (0,91)  4. Isolamento 3,33 (1,10) 

2. Autocrítica 3,52 (0,98)  5. Mindfulness 2,92 (0,92) 

3. Senso de Humanidade 2,82 (0,90)  6. Sobre-identificação 3,61 (1,02) 

Nota. EAC = Escala de Autocompaixão; DP = desvio-padrão. 

Acerca do estresse subjetivo causado pelo impacto da pandemia de COVID-19 

(Tabela 6), os participantes apresentaram média de 28,76 (DP = 15,71) na pontuação da IES-

COVID19, indicando que foi um evento de impacto significativo, ou seja, 37,3% (n = 448) 
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dos participantes certamente foram afetados pela pandemia, conforme as orientações do 

instrumento (Horowitz et al., 1979). Nesta escala, pontuações acima de 27 pontos merecem 

destaque, pois há 75% de chance de ser diagnosticado com o Transtorno de Estresse Pós-

traumático (TEPT) ou, ainda, aqueles que não têm o transtorno total, podem tê-lo 

parcialmente ou apresentar alguns dos seus sintomas (Coffey & Berglind, 2006). 

Tabela 6 

Níveis de Classificação, Pontuação, Frequências, Porcentagens, Média e Desvio-Padrão do 

Escore Total da IES-COVID19 

Classificação Pontuação Frequências (n)  Porcentagens (%) Média (DP) 

Evento de nenhum impacto 

significativo 
0 - 8 127  10,6  

28,76 

(15,71) 

 

Evento de impacto (indivíduo 

pode ter sido afetado) 
9 - 25 394 32,8 

Evento de impacto significativo 

(indivíduo certamente foi afetado) 
26 - 43 448 37,3 

Evento de impacto grave (capaz 

de alterar a capacidade de 

funcionamento do indivíduo) 

44 - 75 232 19,3 

Nota. DP = desvio-padrão. 

Relação entre Autocompaixão, Ansiedade e Impacto da Pandemia de COVID-19 

Os resultados referentes às análises de correlação entre os escores totais e fatoriais da 

EAC, da DASS-21-Ansiedade e da IES, encontram-se na Tabela 7. Primeiramente, para a 

condução dessas análises, verificou-se que todas as variáveis envolvidas possuíam a 

suposição de normalidade satisfeita (coeficiente de assimetria e curtose entre -2 e 2), 

possibilitando utilizar o teste de Correlação Linear de Pearson.  

De maneira geral, o escore total da DASS21-Ansiedade se correlacionou 

significativamente com todas as variáveis (p < 0,001). No que se refere ao escore total das 

escalas, verificou-se uma correlação negativa com a EAC (r = -0,55) e uma positiva com a 

IES-COVID19 (r = 0,54), ambas com magnitude moderada. Nesse caso, quanto maior o nível 

de autocompaixão e menor o nível de impacto subjetivo causado pela pandemia, menor o 

nível de ansiedade. No caso das subescalas da EAC, para Autocrítica, Isolamento e Sobre-

identificação (que possuem os itens invertidos para o cálculo do escore total), as correlações 

foram positivas e os coeficientes de correlação variaram de 0,51 a 0,60, indicando, também, 



43 
 

magnitude moderada. Portanto, menores níveis de autocrítica, isolamento e sobre-

identificação estavam relacionados a um menor nível de ansiedade. Para as subescalas 

Bondade Consigo, Senso de Humanidade e Mindfulness, as correlações foram negativas com 

variação dos coeficientes de correlação de -0,21 a -0,33, com a magnitude variando de muito 

baixa a baixa. Dessa forma, quanto maiores os níveis de bondade consigo, senso de 

humanidade e mindfulness, menor o nível de ansiedade. 

Tabela 7 

Correlações entre os Níveis de Ansiedade, Autocompaixão e Impacto da Pandemia de 

COVID-19 obtidas na Amostra de Participantes  

 Variáveis correlacionadas com o escore total da DASS21-Ansiedade r p 

 

EAC
a
 -0,55 < 0,001* 

S
u

b
es

ca
la

s 
E

A
C

 Bondade Consigo  -0,33 < 0,001* 

Autocrítica 0,51 < 0,001* 

Senso de Humanidade -0,21 < 0,001* 

Isolamento 0,54 < 0,001* 

Mindfulness  -0,33 < 0,001* 

Sobre-identificação 0,60 < 0,001* 

 IES-COVID19 0,54 < 0,001* 

Nota. 
a = Para o cálculo do escore total da EAC, nas subescalas Autocrítica, Isolamento e Sobre-identificação os 

itens são invertidos; EAC = Escala de Autocompaixão; IES-COVID19 = Escala de Impacto do Evento com 

modificações para COVID-19; r = coeficiente de Correlação de Pearson; p = probabilidade associada; * 

correlação significativa. 

Análises Bivariadas 

A seguir, serão apresentados os resultados das análises estatísticas bivariadas das 

variáveis sociodemográficas, ocupacionais e ligadas ao estilo de vida e saúde, com o escore 

total da DASS21-Ansiedade. Para estas análises, foi empregado o teste t de Student para 

amostras independentes e variáveis categóricas, a fim de investigar a relação entre as 

variáveis e selecionar quais entrariam para a análise multivariada de regressão. Nas Tabelas 8 

e 9, para cada variável foram indicados os dados referentes ao número de participantes (n), as 

médias e desvios-padrão (DP), além dos valores de p referentes ao teste t de Student.  

Análises Bivariadas das Variáveis Sociodemográficas e Ocupacionais 

Como apresentado na parte descritiva inicial dos resultados, algumas variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais e relacionadas ao contexto da pandemia, obtiveram 
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porcentagem inferior a 10% dos participantes em determinada categoria de resposta e foram 

excluídas, permanecendo somente as variáveis faixa etária, sexo e trabalha/possui renda 

própria. Conforme exposto na Tabela 8, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) nas três variáveis, sendo que os universitários de 26 anos ou mais, do 

sexo masculino e que trabalhavam ou possuíam renda própria, apresentaram médias mais 

baixas no escore total de ansiedade. 

Tabela 8  

Análises Bivariadas das Variáveis Sociodemográficas e Ocupacionais com os Níveis de 

Ansiedade 

Variáveis Categorias n (%) 
DASS21-Ansiedade 

Médias (DP) t p 

Faixa etária 
< 25 anos 891 (74,2) 16,70 (12,13) 

2,315 0,021* 
> 26 anos  310 (25,8) 14,85 (12,27) 

Sexo 
Masculino 481 (40,1) 12,49 (11,40) 

-8,919 < 0,001* 
Feminino 720 (59,9) 18,69 (12,08) 

Trabalha/possui renda 

própria 

Sim 338 (28,1) 14,73 (12,25) 
2,667 < 0,010* 

Não 863 (71,9) 16,81 (12,13) 

Nota. n = número de participantes; % = porcentagens; t = t de Student; p = probabilidade associada; DP = 

desvio-padrão; * correlação significativa. 

Análises Bivariadas das Variáveis Ligadas ao Estilo de Vida e Saúde 

Na Tabela 9, estão expostas as análises bivariadas das variáveis ligadas ao estilo de 

vida e saúde em relação ao escore total da DASS21-Ansiedade. Exceto as variáveis prática 

meditativa regular, segue alguma religião e apoio social percebido, as demais apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre os grupos. De acordo com os 

resultados, os participantes que apresentaram médias mais baixas de ansiedade foram: 

aqueles que praticavam algum tipo de exercício físico regular, utilizavam predominantemente 

alimentos naturais ou minimamente processados em sua alimentação diária, consideravam ter 

um sono de qualidade (ou seja, dormiam e acordavam descansados), não faziam uso de álcool 

ou outras drogas, não utilizavam substâncias (como cafeína) para lidar com atividades 

acadêmicas, não possuíam condição crônica ou congênita, não estavam fazendo terapia com 

psicólogo semanalmente ou, no mínimo, de 15 em 15 dias, e para aqueles que se expunham 

ao sol de forma intencional pelo menos três vezes por semana. Essas variáveis foram 

mantidas para serem inseridas no modelo de regressão como covariáveis. 
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Tabela 9 

Análises Bivariadas das Variáveis ligadas ao Estilo de Vida e Saúde com os Níveis de 

Ansiedade  

Variáveis Categorias n (%) 
DASS21-Ansiedade 

Médias (DP) t p 

Exercício físico  

regular 

Sim 724 (60,3) 15,12 (12,37) 
3,870 < 0,001* 

Não 477 (39,7) 17,89 (11,74) 

Alimentação diária 

predominante 

Alimentos naturais 

ou minimamente 

processados 

891 (74,2) 15,36 (12,06) 

-4,198 < 0,001* 

Alimentos 

ultraprocessados 
310 (25,8) 18,71 (12,26) 

Considera ter um  

sono de qualidade 

Sim 473 (39,4) 11,38 (11,30) 
11,702 < 0,001* 

Não 728 (60,6) 19,37 (11,72) 

Uso de substâncias (como 

cafeína) para lidar com 

atividades acadêmicas 

Sim 810 (67,4) 18,10 (12,40) 
-8,259 < 0,001* 

Não 391 (32,6) 12,34 (10,77) 

Uso de álcool ou  

outras drogas 

Sim  798 (66,4) 16,80 (12,15) 
-2,320 0,021* 

Não 403 (33,6) 15,08 (12,21) 

Possui condição crônica ou 

congênita 

Sim 130 (10,8) 18,78 (12,91) 
-2,542 0,011* 

Não 1071 (89,2) 15,91 (12,07) 

Prática meditativa regular 
Sim 243 (20,2) 15,92 (12,90) 

0,437 0,662 
Não 958 (79,8) 16,30 (12,01) 

Exposição intencional ao 

sol (mínimo 3x por 

semana) 

Sim 607 (50,5) 14,66 (12,09) 

4,531 < 0,001* 
Não 594 (49,5) 17,82 (12,10) 

Segue alguma religião 
Sim 632 (52,6) 15,91 (12,53) 

0,937 0,349 
Não 569 (47,4) 16,57 (11,81) 

Faz psicoterapia 
Sim 220 (18,3) 20,70 (11,74) 

-6,117 < 0,001* 

Não 981 (81,7) 15,22 (12,07) 

Apoio social percebido 
Sim 725 (60,4) 16,28 (11,95) 

-0,195 0,846  
Não 476 (39,6) 16,14 (12,56) 

Nota. n = número de participantes; t = t de Student; p = probabilidade associada; DP = desvio-padrão; 3x = três 

vezes; * correlação significativa. 

Análises Multivariadas 

Variáveis Associadas aos Níveis de Ansiedade dos Universitários 

Para identificar as variáveis preditoras dos níveis de ansiedade dos universitários, 

foram realizadas análises de regressão linear múltipla, por meio da construção de três 
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modelos de regressão. Em todas as análises realizadas, a variável dependente (VD) foi o nível 

de ansiedade, representado pelo escore total da subescala de ansiedade da DASS-21. Foram 

exibidas as constantes nos modelos de regressão, bem como o índice de Durbin-Watson 

(DW), que testa se os resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e indica a 

normalidade dos dados quando seus valores são próximos ou superiores a 2,00. Além disso, 

os demais indicadores de diagnóstico geral e de casos dos modelos foram analisados e seus 

valores foram considerados adequados. Como sugerido por Field (2020), esses indicadores 

incluíram a estatística de DW e a mudança na significância de F, para o diagnóstico dos 

modelos e, para o diagnóstico de casos, os resíduos, juntamente com as distâncias de Cook e 

de Mahalanobis. Para verificar a hipótese de inexistência de multicolinearidade entre as 

covariáveis dos modelos, de acordo com o mesmo autor, foram analisados os valores do Fator 

de Inflação de Variância (coeficiente FIV) para cada covariável, os quais também foram 

considerados adequados. 

Para o primeiro modelo da análise de regressão, optou-se por inserir somente a 

autocompaixão e o impacto da pandemia de COVID-19 como variáveis independentes, para 

investigar em que medida a soma destas duas variáveis explicavam os níveis de ansiedade. O 

modelo global de regressão foi significativo (F = 456,477; p < 0,001), dado por: DASS21-

Ansiedade = 24,555 - 6,454 x Autocompaixão + 0,305 x Impacto da pandemia de COVID-

19. De acordo com os resultados, expostos na Tabela 10, ambas as variáveis apresentaram 

influência estatisticamente significativa nos níveis de ansiedade. O valor obtido para R² 

ajustado foi igual a 0,43, indicando que 43% da variabilidade dos níveis de ansiedade foi 

explicada pela influência da autocompaixão e do impacto da pandemia de COVID-19. A 

autocompaixão foi a variável preditora mais importante nesse modelo, embora os valores de 

beta padronizado tenham sido bem próximos.   

Tabela 10 

Análise de Regressão Linear Múltipla da Autocompaixão e Impacto da Pandemia de COVID-

19 associada aos Níveis de Ansiedade 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta  

Padronizado 
t p 

  

Constante 24,555 1,305  18,812 < 0,001*   R² = 0,43 

 F = 456,477 

 p < 0,001 

 DW = 1,875 

Autocompaixão -6,454 0,374 -0,403 -17,241 < 0,001*  

Impacto COVID-19 0,305 0,018 0,393 16,839 < 0,001*  

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação ajustado; F = F de Fischer; 

DW = índice de Durbin-Watson; * correlação significativa. 
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No segundo modelo da análise de regressão, apresentado na Tabela 11, além da 

autocompaixão e do impacto da pandemia de COVID-19, foram inseridas as seguintes 

variáveis sociodemográficas, ocupacionais e ligadas ao estilo de vida e saúde, pré-

selecionadas como significativas (p < 0,05): faixa etária, sexo, trabalha/possui renda 

própria, exercício físico regular, alimentação diária predominante, considera ter um sono de 

qualidade, exposição intencional ao sol (mínimo 3x por semana), uso de substâncias (como 

cafeína) para lidar com atividades acadêmicas, uso de álcool ou outras drogas, possui 

condição crônica ou congênita e faz psicoterapia. Nesta análise, objetivou-se verificar quais 

destas variáveis contribuíram mais para predizer os níveis de ansiedade dos participantes. 

Tabela 11 

Análise de Regressão Linear Múltipla da Autocompaixão, Impacto da Pandemia de COVID-

19 e Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e ligadas ao Estilo de Vida e Saúde, 

associadas ao Níveis de Ansiedade  

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta  

Padronizado 
t p 

  

Constante 21,105 1,475  14,305 < 0,001*   

 

 

 

 

 

 

 

 R² = 0,46 

 F = 79,594 

 p < 0,001 

 DW = 1,852 

Autocompaixão -5,575 0,394 -0,348 -14,157 < 0,001*  

Impacto COVID-19 0,266 0,019 0,343 14,258 < 0,001*  

Faixa etária -0,100 0,621 -0,004 -0,162 0,872  

Sexo 2,164 0,563 0,087 3,844 < 0,001*  

Trabalha/possui renda própria -1,271 0,598 -0,047 -2,126 0,034  

Exercício físico regular -0,173 0,550 -0,007 -0,313 0,754  

Alimentação diária predominante 1,622 0,606 0,058 2,678 0,008*  

Considera ter um sono de 

qualidade 
-2,287 0,573 -0,092 -3,991 < 0,001* 

 

Exposição intencional ao sol 

(mínimo 3x por semana) 
0,607 0,544 0,025 1,117 0,264 

 

Uso de substâncias (como cafeína) 

para lidar com atividades 

acadêmicas 

2,185 0,580 0,084 3,767 < 0,001* 

 

Uso de álcool ou outras drogas -0,608 0,566 -0,024 -1,074 0,283  

Possui condição crônica ou 

congênita 
1,087 0,844 0,028 1,287 0,198 

 

Faz psicoterapia 2,350 0,683 0,074 3,443 0,001*  

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação ajustado; F = F de Fischer; 

DW = índice de Durbin-Watson; * correlação significativa. 
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Conforme observado na Tabela 11, além da autocompaixão e do impacto da pandemia 

de COVID-19, apenas as variáveis sexo, alimentação diária predominante, considera ter um 

sono de qualidade, uso de substâncias (como cafeína) para lidar com atividades acadêmicas 

e faz psicoterapia deram significativas (p < 0,05). Por esse motivo, construiu-se um terceiro 

modelo final de regressão, em que estas variáveis permaneceram e as demais foram 

excluídas. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 12. 

Tabela 12 

Modelo Final da Análise de Regressão Linear Múltipla da Autocompaixão, Impacto da 

Pandemia de COVID-19 e Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e ligadas ao Estilo de 

Vida e Saúde, associadas ao Níveis de Ansiedade 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta  

Padronizado 
t p 

  

Constante 20,751 1,423  14,586 < 0,001*  
  

 

 

 R² = 0,46 

 F = 146,190 

 p < 0,001 

 DW = 1,861 

Autocompaixão -5,578 0,383 -0,348 -14,573 < 0,001*  

Impacto COVID-19 0,264 0,019 0,341 14,221 < 0,001*  

Sexo 2,211 0,556 0,089 3,977 < 0,001*  

Alimentação diária 

predominante 
1,545 0,600 0,055 2,575 0,010* 

 

Considera ter um sono de 

qualidade 
-2,281 0,569 -0,091 -4,009 < 0,001* 

 

Uso de substâncias (como 

cafeína) para lidar com 

atividades acadêmicas 

2,108 0,570 0,081 3,695 < 0,001* 

 

Faz psicoterapia 2,242 0,682 0,071 3,290 0,001*  

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação ajustado; F = F de Fischer; 

DW = índice de Durbin-Watson; * correlação significativa. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 12, o modelo final de regressão foi 

significativo (F = 146,190; p < 0,001), dado por: DASS21-Ansiedade = 20,751 - 5,578 x 

Autocompaixão + 0,264 x Impacto da pandemia de COVID-19 + 2,211 x Sexo + 1,545 x 

Alimentação diária predominante - 2,281 x Considera ter um sono de qualidade + 2,108 x 

Uso de substâncias (como cafeína) para lidar com atividades acadêmicas + 2,242 x Faz 

psicoterapia. O valor de R² ajustado igual a 0,46, mostrou que 46% da variabilidade dos 

níveis de ansiedade foi explicada pela influência das variáveis investigadas. Os resultados o 

mostraram que a autocompaixão permaneceu como a variável preditora mais importante, em 
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comparação às demais, seguido do impacto da pandemia de COVID-19. Com relação às 

demais variáveis do modelo, verificou-se que ser homem, utilizar predominantemente 

alimentos naturais ou minimamente processados na alimentação diária, ter um sono de 

qualidade, não fazer uso de substâncias (como cafeína) para lidar com atividades acadêmicas 

e não fazer psicoterapia, foram preditores de níveis mais baixos de ansiedade, 

respectivamente, em ordem decrescente de importância para o modelo. 

Análise de Moderação 

Para investigar em que medida os níveis de autocompaixão moderavam a relação 

entre o nível de impacto da pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade, foi realizada 

uma análise de moderação. De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, verificou-se 

que a interação entre estas variáveis não apresentou efeito estatisticamente significativo (p = 

0,22), ou seja, a relação entre o nível de impacto da pandemia COVID-19 e os níveis de 

ansiedade não foi dependente do nível de autocompaixão (ver Figura 1). 

Tabela 13 

Efeitos da Moderação da Autocompaixão na Relação entre o Nível de Impacto da Pandemia 

de COVID-19 e os Níveis de Ansiedade 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 
t p 

Constante 13,43 0,68 19,81  < 0,001* 

Impacto COVID-19 0,26 0,02 14,10 < 0,001* 

Autocompaixão -5,63 0,38 -14,62 < 0,001* 

Sexo 2,24 0,56 4,03 < 0,001* 

Alimentação diária predominante 1,55 0,60 2,58 0,01* 

Considera ter um sono de qualidade -2,29 0,57 -4,03 < 0,001* 

Uso de substâncias (como cafeína) para lidar com 

atividades acadêmicas 
2,09 0,57 3,66 < 0,001* 

Faz psicoterapia 2,27 0,68 3,33 < 0,001* 

Impacto COVID-19 x Autocompaixão  -0,03 0,02 -1,24 0,22 

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; x = interação das variáveis; * correlação significativa. 
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Figura 1 

Gráfico do efeito da moderação da autocompaixão na relação entre o impacto subjetivo da 

pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou a associação entre autocompaixão, ansiedade e nível de 

impacto da pandemia de COVID-19 em universitários. Os resultados obtidos mostraram que 

a autocompaixão foi a variável mais associada a menores níveis de ansiedade dos 

participantes, em comparação aos fatores sociodemográficos, ocupacionais e relacionados ao 

estilo de vida e saúde investigados. Este achado confirmou a principal hipótese deste estudo 

sobre o potencial papel da autocompaixão enquanto variável protetiva da saúde mental dos 

participantes, mais especificamente em relação à ansiedade. Entretanto, apesar de verificada e 

reconhecida sua influência, a autocompaixão não foi capaz de moderar sozinha a relação 

entre o nível de impacto da pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade. Estes 

resultados serão detalhados a seguir. 

Primeiramente, no que se refere à ansiedade, o fato de os universitários deste estudo 

estarem gravemente ansiosos (após 8 meses desde o surgimento da COVID-19, quando os 

dados foram coletados) requer atenção. Este resultado ilustra os danos de longa duração à 

saúde mental desta pandemia, que afetou a vida de toda a população de diferentes formas, 

principalmente as mais vulneráveis a problemas psicológicos, como os estudantes. Além 

disso, este achado é consistente com pesquisas realizadas com universitários no início e 

durante a pandemia de COVID-19, em diferentes países (Faisal et al., 2021; Husky et al., 

2020; Khan et al. 2020; Ma et al., 2021; Husky et al. , 2020; Khan et al. 2020; Ma et al., 

2020; Wang e Zhao, 2020). Esse aumento dos sintomas de ansiedade em universitários 

durante a pandemia pode ser explicado, em parte, pelas mudanças de adaptação exigidas em 

seus contextos diários. Alguns fatores que merecem destaque incluem a preocupação com as 

atividades on-line, a incerteza quanto à formação universitária e futuros empregos, estar 

longe de casa, enfrentar problemas financeiros e, ao mesmo tempo, ter que lidar com todos os 

sentimentos gerados pelo isolamento social (Xiong et al., 2020). Pelo fato de o presente 

estudo ser de corte transversal, não foi possível afirmar que a ansiedade grave apresentada 

pelos participantes seja decorrente da pandemia. Entretanto, houve uma correlação 

significativa entre a DASS21-Anseidade e a IES-COVID19, possibilitando considerar a 

hipótese de que, provavelmente, os níveis de ansiedade foram, no mínimo, intensificados com 

a pandemia. 

Quanto à autocompaixão, principal variável inversamente associada à ansiedade 

identificada neste estudo, pesquisas anteriores à pandemia já mostravam suas contribuições 

para sintomas de ansiedade em universitários (Joeng et al., 2017; Souza et al., 2020; Raes, 
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2010; Roemer et al., 2009). Estes resultados possibilitam considerar a autocompaixão como 

um meio de se equilibrar os sintomas de ansiedade (Souza & Hutz, 2016b) que têm se 

replicado em amostras culturalmente diferentes, fornecendo evidências empíricas contínuas 

de que é um conceito sólido e extremamente necessário de ser incluído em estudos na área de 

saúde mental (Souza et al., 2020). 

Ainda são poucos os estudos que avaliaram possíveis fatores atenuadores da 

ansiedade em universitários no período da pandemia do COVID-19, principalmente com foco 

na autocompaixão. No entanto, algumas pesquisas realizadas com a população geral 

confirmaram o papel desta variável como atenuadora da ansiedade nesse contexto (Gutiérrez-

Hernández et al., 2021; Jiménez et al., 2020). Outros achados também mostraram que pessoas 

mais autocompassivas se sentiram menos traumatizadas (Jiménez et al., 2020) e tiveram 

menor ansiedade (Mohammadpour et al., 2020) e estresse (Nguyen & Le, 2021) relacionados 

a COVID-19. Estes dados sustentam a importância de se cultivar estratégias de 

enfrentamento como a autocompaixão, principalmente em tempos difíceis como a atual 

pandemia, a fim de se atravessar com menos sofrimento todos os desafios impostos. 

Outro fator avaliado foi o nível de impacto subjetivo causado pela pandemia de 

COVID-19. De acordo com os resultados da aplicação da IES-COVID19, a pandemia 

representou um evento de impacto significativo, indicando que os participantes deste estudo 

certamente foram afetados. Estudos recentes que utilizaram a mesma escala obtiveram 

resultados semelhantes, com o nível de impacto variando de moderado à grave, tanto em 

universitários (Khan et al., 2020) quanto na população geral (Wang et al., 2020). Uma vez 

verificada a relação entre ansiedade e o nível de impacto da pandemia, em que os estudantes 

com níveis graves de ansiedade apresentaram, também, maior nível de impacto subjetivo na 

IES-COVID19, este resultado era esperado e apenas complementa os dados sobre a gravidade 

da COVID-19 e o quanto esse novo contexto afetou negativamente a vida desses indivíduos. 

Por meio da análise multivariada, o modelo final da regressão linear múltipla mostrou 

a importância da autocompaixão neste estudo, principalmente quando comparada aos fatores 

relacionados ao estilo de vida e saúde, também investigados como possíveis atenuadores da 

ansiedade. Nesse caso, consumir alimentos predominantemente mais naturais ou 

minimamente processados, dormir bem e não utilizar substâncias (como cafeína) para lidar 

com atividades acadêmicas, também foram importantes para predizer a ansiedade. No 

entanto, tratar-se com cuidado, gentileza e ter paciência consigo mesmo diante das 

dificuldades desse momento pandêmico, ou seja, ser uma pessoa mais autocompassiva, 

mostrou-se ser ainda mais significativo para os participantes deste estudo. 
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Primeiramente, das características sociodemográficas e ocupacionais investigadas, foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa apenas na variável sexo. Neste estudo, ser 

homem foi um fator preditor de menor nível de ansiedade, resultado que corrobora com 

alguns estudos anteriores (Rakhmanov & Dane, 2020; Sun et al., 2021; Wang & Zhao, 2020), 

mas se difere de outros, em que mulheres apresentaram níveis de ansiedade 

significativamente menores (Dalky e Gharaibeh, 2019; Akhtarul Islam et al., 2020). Apesar 

dessa inconsistência, ainda há um consenso de que as mulheres são mais vulneráveis a 

transtornos de ansiedade (Ginsberg, 2004; Kinrys & Wygant, 2005; MacSwain et al., 2009; 

Maeng & Milad, 2015; Toufexis et al., 2006) e têm quase o dobro de probabilidade de serem 

acometidas do que os homens (Remes et al., 2016). Algumas evidências sugerem que este 

fato pode estar relacionado à fatores genéticos e hormonais (Kinrys & Wygant, 2005), 

exposição à diversos tipos de violências cotidianamente, excesso de jornada de trabalho e 

rendas inferiores, além de todas as pressões sociais vivenciadas pelas mulheres em seus 

múltiplos papeis e contextos (Costa et al., 2019).  

Quanto aos fatores relacionados ao estilo de vida e saúde, utilizar predominantemente 

alimentos naturais ou minimamente processados na alimentação diária foi um dos indicadores 

de menores níveis de ansiedade, resultado consistente com a pesquisa de Arbués et al. (2019). 

Tendo em vista que o controle alimentar é ligado aos fatores psicológicos, há evidências de 

que níveis de ansiedade influenciam diretamente o apetite e a preferência por determinados 

tipos de alimentos (Lima et al., 2020). Pelo fato de os estudantes terem uma tendência a 

hábitos alimentares pouco saudáveis em decorrência de suas rotinas, é possível que isso tenha 

se agravado ainda mais durante a pandemia, implicando na necessidade de intervenções 

educacionais que incentivem um consumo mais consciente, visando melhorar a saúde física e 

psicológica dos alunos (Arbués et al., 2019). 

Além da alimentação, uma boa qualidade do sono foi significativamente associada a 

uma menor ansiedade nos participantes deste estudo, corroborando os dados de Saguem et al. 

(2021). No Brasil, um estudo com a população geral (N = 16.440) identificou que 67,0% dos 

participantes perceberam mudanças em sua rotina do sono durante a pandemia, sendo que 

alguns estavam dormindo mais e outros menos que o habitual (Bezerra et al., 2020). Tais 

mudanças podem estar relacionadas ao fato de o distanciamento social dificultar importantes 

reguladores do sono durante o dia, como a prática de atividades físicas, exposição à luz 

diária, alimentação balanceada e, de modo geral, as interações sociais. Consequentemente, 

diferentes perturbações do sono podem ser ainda mais frequentes nesse período (Mengin et 

al., 2020). 
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Ainda sobre os hábitos relacionados ao estilo de vida e saúde, os estudantes que não 

utilizavam substâncias (como cafeína) para lidar com as atividades acadêmicas apresentaram 

menores níveis de ansiedade. Apesar de ser uma prática comum entre universitários, 

comparados à população geral (Mahoney et al., 2019), o alto consumo de cafeína está 

positivamente associado à ansiedade (Jahrami et al., 2020) e níveis percebidos de estresse 

(AlAteeq et al., 2021; Simpson et al., 2016). Uma possível explicação desse alto consumo 

pelos universitários, se dá pelo fato de vivenciarem muitos momentos estressantes no 

cumprimento das exigências acadêmicas e, ao consumirem a cafeína, acreditam que terão um 

melhor desempenho em suas atividades (Simpson et al., 2016). Embora descoberto que o 

efeito da cafeína sobre o humor depende da quantidade da dose (Rusconi et al., 2014), o 

consumo por estudantes de graduação é um fato que requer ainda mais atenção, pois além da 

facilidade de acesso, representa, também, um fator de risco para diversos problemas 

psicológicos. 

Ademais, não estar realizando psicoterapia também foi um preditor de menor 

ansiedade. Apesar disso, estudos têm mostrado que o apoio psicológico (on-line e presencial) 

têm sido de suma importância na diminuição do sofrimento psicológico decorrente do 

distanciamento social durante a pandemia (Al-Alawi et al., 2021; Aminoff  et al., 2021; Egan 

et al., 2021; Liu et al., 2020; Mahoney et al., 2021). Entretanto, considerando esses resultados 

da literatura e o desenho transversal do presente estudo, acredita-se que o fato de os 

estudantes que faziam terapia regularmente estarem mais ansiosos, seja resultado da 

necessidade e demanda destes indivíduos e não dos efeitos da terapia em si.  

No que se refere ao efeito moderador da autocompaixão, verificou-se que na relação 

entre o nível de impacto da pandemia de COVID-19 e os níveis de ansiedade não houve 

presença de moderação, embora tenha sido identificada uma correlação significativa entre a 

IES-COVID19 e a EAC. Isso significa que a autocompaixão, sozinha, não conseguiu 

amortecer os efeitos dos impactos da pandemia sobre a ansiedade. Este resultado aponta tanto 

para a fragilidade da saúde mental dos universitários, principalmente em relação à ansiedade, 

quanto para o impacto devastador da atual pandemia. Além disso, reflete uma falha no papel 

das instituições de ensino superior no planejamento de estratégias de saúde mental que visem 

a prevenção de problemas psicológicos na universidade. É possível que, ao inserir algum 

outro moderador, juntamente com a autocompaixão, o efeito desejado para amortecer os 

efeitos do impacto da pandemia sobre os níveis de ansiedade dos participantes seja alcançado. 

Na psicologia positiva, há um conjunto de recursos de enfrentamento, como, por exemplo, 

coragem, gratidão, forças de caráter, esperança, resiliência, autoestima, atenção plena e 
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altruísmo, que são características passíveis de serem desenvolvidas para o fortalecimento 

pessoal em tempos difíceis, principalmente para contrabalancear os efeitos negativos da 

pandemia de COVID-19 (Neff, 2003a; Reppold et al., 2016; Waters et al., 2021).  

Apesar desse resultado, os efeitos positivos da autocompaixão têm sido comprovados 

em diversos estudos experimentais. Por exemplo, a autocompaixão atuou como um fator de 

proteção contra a inflamação induzida pelo estresse (interleucina-6 ou IL-6) e doenças 

relacionadas à inflamação em jovens adultos saudáveis (Breines et al., 2014). Em outro 

estudo sobre meditação compassiva, indivíduos que realizavam a prática tiveram respostas de 

IL-6 significativamente reduzidas a um estressor psicossocial de laboratório (Pace et al., 

2009). Além disso, participantes com maior autocompaixão disposicional também 

apresentaram menor reatividade induzida pelo estresse da alfa-amilase salivar (sAA), uma 

enzima de ativação do sistema nervoso simpático (Breines et al., 2015). 

Ainda no que se refere aos correlatos neuroestruturais de autocompaixão, resultados 

de um estudo com universitários saudáveis mostraram que ela foi inversamente 

correlacionada com o volume de massa cinzenta no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo 

dos participantes, influenciado, principalmente, pela capacidade de se ter o autojulgamento 

reduzido (Guan et al., 2021). Outra pesquisa também mostrou que a autocompaixão pode 

motivar as pessoas para o autodesenvolvimento, em termos de aceitarem seus fracassos 

pessoais e buscarem melhorar a si mesmas (Breines & Chen, 2012). Estes achados mostraram 

a eficácia dos programas de intervenção no desenvolvimento e cultivo da autocompaixão, 

além de reforçarem que é possível treinar e aprender a se tratar de forma mais leve e 

acolhedora em momentos de sofrimento (Albertson et al., 2015; Karakasidou & Stalikas, 

2017; Neff & Costigan, 2014). 

Os resultados deste estudo devem considerar suas limitações. Primeiramente, foi 

utilizada uma subescala, retirada de um instrumento de rastreamento de sintomas, como 

medida de ansiedade. Recentemente, a DASS-21 tem sido usada para gerar um escore único, 

referente à dimensão geral de estresse psicológico (Zanon, Brenner et al., 2020). Entretanto, o 

uso de um escore para cada subescala na avaliação isolada de sintomas de ansiedade, 

depressão e estresse tem sido também praticado desde o desenvolvimento do instrumento. 

Além disso, esse modelo de três fatores específicos tem sido corroborado por dados 

psicométricos recentes com base em análise fatorial confirmatória (Gomez et al., 2020). 

Além disso, tanto no processo de seleção da amostra de participantes quanto na coleta 

e análise dos dados, algumas considerações devem ser destacadas. Pelo formato utilizado na 

pesquisa, de aplicação on-line e por não haver missing, não foi adotado nenhum critério de 
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exclusão, o que pode ter enfraquecido o método utilizado. Na fase de coleta dos dados, os 

instrumentos de medida seguiram uma ordem de aplicação em que os participantes 

começaram respondendo, por exemplo, a DASS-21. Como potencial limitação, reconhece-se 

que pode ocorrer o chamado efeito priming, em que este estímulo inicial ativa o estado de 

ansiedade nos respondentes e, assim, com esse estado ativado responderam às demais escalas 

do estudo, podendo interferir em suas respostas subsequentes. Para a análise dos dados, foi 

necessário dicotomizar algumas variáveis no banco de dados por uma necessidade 

estratégica, perdendo, assim, a variabilidade dos níveis de experiência dos participantes e, 

consequentemente, a capacidade de diferenciá-los uns dos outros. 

Por último, apesar de alcançado um número relativamente grande de estudantes, em 

comparação aos estudos da área, esta pesquisa foi realizada com uma amostra específica, não 

probabilística, de uma única instituição de ensino superior, não sendo possível generalizar os 

resultados para outros contextos e populações. No entanto, se em uma população mais 

vulnerável, como a universitária, os efeitos positivos da autocompaixão sobre a ansiedade 

foram explicitamente visíveis em um contexto tão complexo como a pandemia de COVID-

19, acredita-se que para outras populações os resultados podem ser ainda mais promissores. 

Portanto, para futuras pesquisas transversais, longitudinais ou de intervenções, sugere-se que 

sejam investigados universitários de diferentes países e instituições de ensino superior, além 

de outras populações com amostras mais amplas, a fim de se reforçar os achados do presente 

estudo, principalmente quanto ao potencial papel da autocompaixão. 
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CONCLUSÃO 

Considera-se que os resultados apresentados têm muitas implicações. Primeiramente, 

desde o início da pandemia de COVID-19, este é um dos primeiros estudos com 

universitários focado na autocompaixão como principal atenuadora da ansiedade e uma 

possível ferramenta de saúde mental útil para auxiliar no enfrentamento dos efeitos negativos 

desse período. Estes achados são significativos, pois abrem possibilidades para se considerar, 

em meio a todas as dificuldades enfrentadas desde o surgimento do coronavírus, que ainda há 

esperanças de que as consequências graves dessa crise possam ser amenizadas a longo prazo. 

Portanto, levantar estratégias clínicas e educacionais que possibilitem alcançar um 

prognóstico de recuperação e crescimento pessoal, com base em conhecimentos, habilidades 

e práticas mais adequadas, tornou-se extremamente urgente (Sun et al., 2021; Waters et al., 

2021). 

Além disso, os graves níveis de ansiedade e o impacto significativo da COVID-19 

apresentados pelos participantes deste estudo, reforçam a necessidade de se promover saúde 

psicológica aos estudantes durante e após a pandemia. Para reduzir sintomas de ansiedade 

nesse período, muitos estudos de intervenção têm sido conduzidos pela internet e obtiveram 

resultados altamente positivos em universitários (Bantjes et al., 2021; Rahmadiana et al., 

2021). Por exemplo, um estudo que avaliou uma intervenção breve baseada em mindfulness e 

compaixão para promover saúde mental em estudantes durante a pandemia, apesar de 

algumas limitações, foi verificado que os níveis de ansiedade diminuíram e a autocompaixão 

melhorou, ambos significativamente, após a intervenção (González-García et al., 2021). 

Devido à suspensão das atividades presenciais e adaptação ao ensino remoto, o uso de 

tecnologias e ferramentas on-line ganhou ainda mais espaço desde o início da pandemia. Em 

vista disso, pela maior facilidade de acesso e custos financeiros menores, a internet parece ser 

uma possibilidade viável para o aumento de intervenções que visem a redução de sintomas 

ansiosos e promovam maior qualidade de vida e saúde aos estudantes. 

Considerando que a ausência de apoio e acolhimento aos estudantes que sofrem com 

problemas psicológicos e dificuldades acadêmicas resultam, muitas vezes, na evasão do 

ensino superior (Papadatou-Pastou et al., 2017), ofertar serviços anônimos acessíveis nas 

universidades também parece ser uma possibilidade importante a ser considerada pela 

comunidade acadêmica. Além disso, destaca-se a importância das universidades em se 

estudar constantemente, em conjunto com o corpo docente e profissionais multidisciplinares, 

propostas que visem uma melhor adaptação dos estudantes ao ensino superior, principalmente 
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após o retorno total das atividades presenciais. Aos universitários, além de buscar 

desenvolver recursos pessoais que os possibilitem construir novas capacidades para lidar com 

problemas, como a autocompaixão tem mostrado oferecer, os resultados também sugerem 

que hábitos de vida mais saudáveis sejam prioridade nesse período, principalmente em 

relação à prática de exercícios físicos regulares, sono de qualidade e alimentação adequada.  

Ademais, os dados fornecidos por este estudo contribuíram para fortalecer o papel da 

autocompaixão como um recurso valioso para lidar com o sofrimento e as dificuldades em 

tempos difíceis, evitando que se tornem ainda piores do que geralmente são. Por todas essas 

razões, espera-se que os resultados apresentados possam fornecer bases iniciais para o 

planejamento e desenvolvimento de programas de intervenções que priorizem tanto a 

autocompaixão, quanto os outros fatores relacionados ao estilo de vida e saúde que se 

mostraram significativos para atenuar os níveis de ansiedade dos participantes neste estudo. 
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ANEXO A 

ESCALA DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E ESTRESSE (DASS-21) 

Leia com cuidado cada uma das afirmações abaixo e marque o número apropriado 0, 1, 2 ou 3 que 

indique o quanto a afirmação se aplicou a você durante a última semana, conforme a indicação: 

  

(Vignola & Tucci, 2014) 

0 - Não se aplicou de maneira alguma. 

1 - Aplicou-se em algum grau, ou por pouco de tempo. 

2 - Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo. 

3 - Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo. 

1. Achei difícil me acalmar 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

2. Senti minha boca seca 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

3. Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

4. Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. 

respiração ofegante, falta de ar, sem ter feito nenhum 

esforço físico) 

1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

5. Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

6. Tive a tendência de reagir de forma exagerada às 

situações  
1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

7. Senti tremores (ex. nas mãos)  1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

8. Senti que estava sempre nervoso 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

9. Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em 

pânico e parecesse ridículo (a) 
1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

10. Senti que não tinha nada a desejar 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

11. Senti-me agitado  1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

12. Achei difícil relaxar 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

13. Senti-me depressivo (a) e sem ânimo 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

14. Fui intolerante com as coisas que me impediam de 

continuar o que eu estava fazendo 
1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

15. Senti que ia entrar em pânico 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

16. Não consegui me entusiasmar com nada 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

17. Senti que não tinha valor como pessoa  1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

18. Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

19. Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo 

feito nenhum esforço físico (ex. aumento da frequência 

cardíaca, disritmia cardíaca) 

1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

20. Senti medo sem motivo 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 

21. Senti que a vida não tinha sentido 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 
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ANEXO B 

ESCALA DE AUTOCOMPAIXÃO (EAC) 

Por favor, leia com cuidado antes de responder. Para cada frase, marque o número que mostra com que frequência você se 

comporta da forma descrita. Use a escala de 1 até 5 para marcar sua escolha: 1 corresponde a “quase nunca” (QN) e 5 

significa “quase sempre” (QS). Não existem respostas certas ou erradas. Gostaríamos de sua opinião pessoal. Você pode 

escolher qualquer número de 1 até 5. 

Por favor, para cada frase, marque com um “X” a sua resposta. 
QN    QS 

1 2 3 4 5 

1. Sou realmente crítico e severo com meus próprios erros e defeitos.      

2. Quando fico “pra baixo”, não consigo parar de pensar em tudo que está errado comigo.      

3. Quando as coisas vão mal para mim, vejo as dificuldades como parte da vida e que acontecem 

com todo mundo. 

     

4. Quando penso nos meus defeitos, eu me sinto realmente isolado do resto do mundo.      

5. Tento ser amável comigo quando me sinto emocionalmente mal.      

6. Quando eu falho em algo importante para mim, fico totalmente consumido por sentimentos de 

incompetência. 

     

7. Quando me sinto realmente mal, lembro que há outras pessoas no mundo se sentindo como eu.      

8. Quando as coisas estão realmente difíceis, costumo ser duro comigo mesmo.      

9. Quando algo me deixa aborrecido, tento buscar equilíbrio emocional.      

10. Quando percebo que fui inadequado, tento lembrar que a maioria das pessoas também passa por 

isso. 

     

11. Sou intolerante e impaciente com os aspectos de que não gosto na minha personalidade.      

12. Quando estou passando por um momento realmente difícil, eu me dou o apoio e o cuidado de que 

preciso. 

     

13. Quando fico “pra baixo”, sinto que a maioria das pessoas é mais feliz do que eu.      

14. Quando algo doloroso acontece, tento ver a situação de forma equilibrada.      

15. Tento entender meus defeitos como parte da condição humana.      

16. Quando vejo características que eu não gosto em mim, sou duro comigo mesmo.      

17. Quando eu falho em algo importante para mim, tento ver as coisas por outro ângulo.      

18. Quando passo por dificuldades emocionais, costumo pensar que as coisas são mais fáceis para as 

outras pessoas. 

     

19. Sou bondoso comigo quando estou passando por algum sofrimento.      

20. Quando algo me deixa incomodado, sou completamente tomado por sentimentos negativos.      

21. Costumo ser um pouco insensível comigo quando estou sofrendo.      

22. Quando fico “pra baixo”, tento aceitar e entender meus sentimentos.      

23. Sou compreensivo com meus próprios erros e defeitos.      

24. Quando algo doloroso acontece comigo, costumo reagir de forma exagerada.      

25. Quando eu falho em algo importante para mim, costumo me sentir muito sozinho nessa situação.      

26. Tento ser compreensivo e paciente com os aspectos da minha personalidade dos quais não gosto.      

(Original de Neff, 2003a; validada para o Brasil por Souza e Hutz, 2016 – versão atualizada) 
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ANEXO C 

ESCALA DE IMPACTO DO EVENTO COM MODIFICAÇÕES PARA COVID-19 

(IES-COVID19) 

 

Em: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . você passou por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                               (evento de vida) 

Abaixo há uma lista de comentários feitos por pessoas após um evento de vida estressante. 

Por favor, verifique cada um dos itens, indicando com que frequência esses comentários 

foram verdadeiros para você DURANTE OS ÚLTIMOS SETE DIAS. Se eles não ocorreram 

nesse tempo, por favor, marque a coluna “nunca”.  

 

 

 

 
Nunca Raramente Às vezes Frequentemente 

1. Pensei sobre isso quando não tinha intenção.     

2. Evitei me deixar chatear quando pensei sobre isso 

ou fui lembrado disso. 

    

3. Tentei tirar isso da memória.     

4. Eu tive problemas para adormecer ou permanecer 

dormindo por causa das imagens ou pensamentos 

que surgiam em minha mente. 

    

5. Tive ondas de fortes sentimentos sobre isso.     

6. Eu tive sonhos sobre isso.     

7. Fiquei afastado do que me lembraria disso.     

8. Senti como se isso não tivesse acontecido ou não 

tivesse sido real. 

    

9. Tentei não falar sobre isso.     

10. Imagens sobre isso invadem minha mente.     

11. Outras coisas continuam me fazendo pensar 

sobre isso. 

    

12. Eu estava consciente de que eu ainda tinha 

muitos 

sentimentos sobre isso, mas eu não lidei com eles. 

    

13. Eu tentei não pensar sobre isso.     

14. Qualquer lembrete trazia de volta os sentimentos 

sobre isso. 

    

15. Meus sentimentos sobre isso estavam meio 

anestesiados. 
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(Oliveira et al., 2010) 

ANEXO D 
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DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO E INFRAESTRUTURA (UFSJ) 

ANEXO E 

TERMO DE ANUÊNCIA DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

(PROAE) 
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(Ver assinatura digital protocolada abaixo)  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERÍSTICAS GERAIS 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

1. Endereço de e-mail: ___________________________________________________ 

2. Idade (em anos): _______________ 

3. Sexo:     1.       Masculino       2.       Feminino     3.        Intersexo 

4. Estado Civil: 

1.       Solteiro(a)     2.       Divorciado(a)     3.       Casado(a) ou em União Estável    4.       Viúvo(a) 

5. Orientação Sexual: 

1.       Heterossexual   2.        Homossexual   3.       Bissexual     4.       Pansexual  

5.       Prefiro não responder        6.        Outro: __________________________  

6. Você se considera de qual cor/raça? 

1.       Branca       2.       Preta       3.       Parda      4.       Amarela         5.        Indígena  

6.       Prefiro não declarar 

7. Você tem filhos? 

1.       Sim, mas não moram comigo         2.       Sim, eles moram comigo        3.       Não tenho 

OCUPAÇÃO 

8. Curso de Graduação: 

     Administração                        Arquitetura e Urbanismo                 Artes Aplicadas           

     Bioquímica                             Biotecnologia                                  Ciência da Computação            

     Ciências Biológicas                Ciências Contábeis                          Comun. Social - Jornalismo           

     Educação Física                      Enfermagem                                    Eng. Agronômica 

     Eng. Civil                               Eng. de Alimentos                           Eng. de Bioprocessos 

     Eng. de Produção                   Eng. de Telecomunicações              Eng. Elétrica 

     Eng. Florestal                         Eng. Mecânica                                 Eng. Mecatrônica                    

     Eng. Química                          Farmácia                                         Filosofia                                  

     Física                                      Geografia                                         História 

      Interd. em Biossistemas          Letras                                              Matemática 
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      Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas                                     Pedagogia 

      Medicina                                 Música                                            Teatro 

      Psicologia                               Química                                          Zootecnia 

9. Período ou semestre do curso em que se encontra regularmente matriculado(a) (considere o 

momento em que o calendário de atividades presenciais da UFSJ foi suspenso, ou seja, março/2020):  

       1º         2º         3º         4º         5º         6º        7º         8º        9º        10º       11º        12º 

10. Você estuda em qual campus da UFSJ? 

1.       Campus Alto Paraopeba (CAP)         2.       Campus Centro-Oeste “Dona Lindu” (CCO) 

3.       Campus Dom Bosco (CDB)              4.       Campus Santo Antônio (CSA) 

5.       Campus Sete Lagoas (CSL)               6.      Campus Tancredo Neves (CTAN) 

11. Atualmente, você está frequentando as aulas pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE)? 

1.       Sim         2.       Não 

12. Se respondeu “sim” na pergunta anterior, qual o seu nível de satisfação com o ensino 

emergencial remoto? 

1.       Muito insatisfeito(a)      2.       Insatisfeito(a)      3.       Satisfeito(a)      4.       Muito satisfeito(a) 

5.       Não estou participando  

13. Você está se sentindo mais sobrecarregado(a) (em termos de quantidade de atividades 

acadêmicas) com as aulas do ERE, em comparação com o ensino presencial? 

1.       Não, de forma alguma        2.       Raramente       3.       Algumas vezes     

4.      Quase sempre ou sempre     5.       Não estou participando 

14. Você está se sentindo mais desgastado(a) cognitiva e emocionalmente com as aulas do 

ensino remoto emergencial, em comparação com o ensino presencial? 

1.       Não, de forma alguma        2.       Raramente       3.       Algumas vezes     

4.      Quase sempre ou Sempre     5.       Não estou participando 

15. Você possui outro curso de graduação concluído? 

1.       Sim         2.        Não 

16. Você possui algum curso técnico/profissionalizante concluído? 

1.       Sim         2.        Não 

17. Trabalha ou possui renda própria? 
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1.       Sim         2.       Não 

18. Se respondeu "Sim" na pergunta anterior, sua renda é de qual tipo?    

1.       Trabalho reumunerado com carteira assinada      2.        Bolsista (com recebimento financeiro) 

3.       Trabalho remunerado sem carteira assinada         4.       Não trabalho ou recebo ajuda dos pais/outros 

SAÚDE 

19. Faz algum tipo de exercício físico?      

1.        Sim, 1 ou 2 dias por semana                            2.       Sim, 3 ou 4 dias por semana                             

3.        Sim, 5 ou mais dias por semana                       4.       Não faço de jeito nenhum 

20. Quanto tempo de exercício físico você faz por semana? 

1.        Até 1 hora e 30 minutos                                  2.        Até 3 horas                3.        Até 6 horas                             

4.        Acima de 6 horas                                             5.        Não faço de jeito nenhum 

21. Considere qual desses tipos de alimentos PREDOMINAM em sua alimentação cotidiana: 

1.     Utilizo, na maioria das vezes, alimentos na sua forma natural ou minimamente processados, 

como, por exemplo: frutas, vegetais, pães caseiros, leite e derivados, carnes, ovos, grãos, cereais, 

leguminosas e comida caseira. 

2.     Utilizo, na maioria das vezes, alimentos ultraprocessados, que são de fácil e rápido acesso, 

como, por exemplo: alimentos congelados (pizzas, lasanhas), pães de forma, fast foods, embutidos 

(presunto, mortadela, salame), sucos industrializados, refrigerante e biscoitos. 

22. Você considera sua alimentação como “saudável”? 

1.       Sim         2.        Não         3.       Não sei/Talvez 

23. Caso tenha respondido "Não" ou "Não sei/Talvez" na pergunta anterior, por que considera 

que sua alimentação não seja saudável ou esteja na dúvida? 

1.       Respondi “Sim” na pergunta anterior           

2.       Dificuldade de acesso a alimentos saudáveis 

3.       Falta de informação de qualidade sobre como viabilizar uma alimentação adequada de acordo 

com seu estilo de vida 

4.       Tempo escasso para o preparo de refeições e dificuldade em gerenciar esse tempo 

24. Com relação ao seu sono, você o considera de qualidade, ou seja, na maioria das vezes, você 
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dorme e acorda descansado(a)? 

1.       Sim         2.       Não 

25. Você tem se exposto intencionalmente à luz solar neste período de pandemia com o objetivo 

de melhorar sua saúde e qualidade de vida? 

1.       Sim, todos os dias     2.       Sim, pelo menos 3 vezes na semana       3.       Não, nenhum pouco 

26. Você recorre ao uso de substâncias (como, por exemplo, cafeína) com o objetivo de lidar 

com as suas atividades acadêmicas? 

1.       Não, de forma alguma        2.       Raramente       3.       Algumas vezes     

4.      Quase sempre ou Sempre      

27. Você faz uso de álcool ou outras drogas? 

1.       Não, de forma alguma        2.       Raramente       3.       Algumas vezes     

4.       Quase sempre ou Sempre      

28. Possui algum tipo de deficiência?     1.       Sim         2.       Não 

29. Se respondeu “Sim” na pergunta anterior, de qual tipo? 

1.       Física   2.       Visual   3.      Auditiva   4.       Mental     5.       Múltipla    6.       Não possuo 

30. Possui alguma condição crônica ou congênita (diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca, 

entre outras) dada por um médico?    

1.       Sim         2.        Não 

31. Se respondeu "Sim" na pergunta anterior, qual condição? __________________________ 

32. Possui algum diagnóstico psiquiátrico (depressão, ansiedade, pânico, entre outros) dado por 

um médico ou psiquiatra? 

1.       Sim         2.        Não 

33. Se respondeu "Sim" na pergunta anterior, qual diagnóstico? ________________________ 

34. Usa alguma medicação psiquiátrica? 

1.       Sim            2.       Não 

35. Está fazendo terapia (com psicólogo, semanalmente ou, no mínimo, de 15 em 15 dias) 

atualmente?     1.       Sim          2.       Não 

36. Você segue alguma religião?     1.       Sim       2.       Não 
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37. Você tem feito algum tipo de prática meditativa durante a pandemia? 

1.       Sim       2.       Não 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão de um determinado vírus. 

38. Neste período de distanciamento social, como está sua rotina atualmente? 

1.        Estou em completo isolamento social, sem sair de casa de jeito nenhum 

2.   Saindo de casa apenas para trabalhar ou outras atividades estritamente necessárias (ir ao 

supermercado, farmácia, padaria, açougue, etc) 

3.       Está normal, sem mudanças (com exceção das aulas, caso esteja cursando o ERE) 

39. Você está acompanhado por outras pessoas em sua moradia durante o distanciamento 

social?       1.       Sim         2.       Não 

40. Quem são as pessoas que estão com você? 

1.        Familiares (ex: pais, avós, tios, primos, irmãos, cônjuge) 

2.        Pessoas muito próximas, mas que não são familiares (ex: namorado(a), amigos) 

3.       Conhecidos que divido apartamento/casa/república, sem proximidade 

4.       Estou sozinho(a) 

41. Você possui um bom relacionamento com estas pessoas que estão morando com você? 

1.       Sim, com todos                                  2.       Não considero ter um bom relacionamento  

3.       Somente com alguns                         4.        Estou sozinho(a)      

42. Atualmente, você está morando (Cidade de origem = cidade que você nasceu ou morou a maior parte 

de sua vida e/ou vivem os seus familiares): 

1.       Na sua cidade de origem, que é a mesma do seu campus da UFSJ 

2.       Na sua cidade de origem, que não é a mesma do seu campus da UFSJ 

3.       Na cidade do seu campus da UFSJ, mas que não é sua cidade de origem 

4.       Nem na sua cidade de origem e nem na cidade do seu campus da UFSJ 

43. Você tem medo de ser infectado pelo novo coronavírus? 

1.       Sim, muito medo            2.        Sim, mas pouco medo               3.        Não tenho medo 

44. Quanto considera que você e sua vida foram afetados pela pandemia de COVID-19? 
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0.        Nenhum pouco afetado, sinto que minha vida continua a mesma de antes da pandemia 

1.        Pouco afetado, minha vida está seguindo bem próximo do normal 

2.        Afetado, mas ainda me sinto bem na maior parte do tempo 

3.        Muito afetado, estou sentindo o peso de várias mudanças 

45. Você tem seguido as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção do contágio? 

1.       Totalmente         2.       A maioria delas         3.       Parcialmente           4.        Não, em nada 

46. Você conta com algum tipo ou rede de apoio social? 

1.        Não recebo apoio 

2.        Sim, de amigos(as) ou familiares 

3.        Sim, de alguma associação ou de algum profissional 

4.        Sim, de cônjuge ou parceiro(a) 

5.        Sim, outro tipo de apoio 

47. Este apoio é predominantemente on-line ou presencial? 

1.        Não recebo apoio 

2.        Presencial 

3.        On-line 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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