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RESUMO 

 

SANTOS JR., L.C.B.  

APTIDÃO AERÓBIA, HUMOR E PERCEPÇÃO DE ESTRESSE: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM E SEM 

SINTOMAS DE DEPRESSÃO. 2018. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 

de Goiás, Jataí, 2018. 

 

A cada ano aumenta a presença de indivíduos jovens no ambiente universitário. O desafio 

da graduação acadêmica leva à mudanças pessoais e alterações fisiológicas, entre elas, 

alterações do estado de humor e mudanças na percepção do estresse. Dos estudantes 

universitários, uma ampla faixa se apresenta com transtornos do humor, e entre os mais 

prevalentes está a depressão. Evidências científicas demonstram efeito positivo de 

diversos tipos de exercícios físicos na redução dos sintomas de depressão e estresse. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi comparar a aptidão aeróbia, o nível de 

atividade física habitual, o perfil de humor e a percepção de estresse de estudantes 

universitários levando em consideração o sexo e os sintomas de depressão. Foram 

selecionados jovens de 18 a 30  anos, 69 homens e 111 mulheres, com I.M.C. (Índice de 

Massa Corporal) ≥ 18,5 e < 30 kg/m2; que não apresentassem histórico de doenças 

cardiovasculares ou respiratórias, não fossem fumantes e estivessem aptos a realizar 

atividades físicas. Após a inclusão dos voluntários no estudo, os participantes foram 

alocados em dois grupos: Grupo CONTROLE (sem sintomas ou disforia; escore ≤ 20) e 

Grupo DEPRESSÃO (escore > 20), de acordo coma classificação do Inventário Beck de 

Depressão. Foram realizadas avaliações subjetivas para avaliar o Nível de Atividade 

Física Habitual (Questionário de Baecke), Perfil de Humor (POMS) e Percepção do 

Estresse (Escala de Percepção de Estresse-10). Para as avaliações da aptidão aeróbia foi 

utilizado o teste de degrau de McArdle. Os resultados mostraram diferenças significativas 

da aptidão aeróbia, vigor e percepção de estresse Indivíduos com sintomas de depressão 

tiveram uma menor aptidão aeróbia e vigor; e uma maior tensão-ansiedade, depressão, 

raiva-hostilidade, fadiga, confusão mental, distúrbio total de humor e percepção de 

estresse quando comparados aos indivíduos sem sintomas de depressão. 

Palavras-chave: Aptidão aeróbia; Humor; Estresse; Universitários; Depressão. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS JR., L.C.B. AEROBIC FITNESS, MOOD AND STRESS PERCEPTION: 

A COMPARISON BETWEEN COLLEGE STUDENTS WITH AND WITHOUT 

SYMPTOMS OF DEPRESSION. 2018. Dissertation (Masters) - Universidade Federal 

de Goiás, Jataí, 2018. 

 

Every year the presence of young people in the university environment increases. The 

challenge of academic graduation leads to personal changes and physiological changes, 

including changes in mood and changes in the perception of stress. Of college students, a 

wide range presents with mood disorders, and among the most prevalent is depression. 

Scientific evidence demonstrates the positive effect of various types of physical exercises 

in reducing the symptoms of depression and stress. In this sense, the objective of the 

present study was to compare aerobic fitness, habitual physical activity level, mood 

profile and stress perception of university students taking into account the gender and 

symptoms of depression. Eighteen to 30 years old, 69 men and 111 women, with B.M.I. 

(Body Mass Index) ≥ 18,5 and < 30 kg/m2; who did not present a history of cardiovascular 

or respiratory diseases, were not smokers and were able to perform physical activities. 

After inclusion of the volunteers in the study, participants were allocated to two groups: 

CONTROL group (no symptoms or dysphoria, score ≤ 20) and DEPRESSION group 

(score > 20), according to the classification of the Beck Depression Inventory (BDI). 

Subjective evaluations were performed to evaluate the Habitual Physical Activity Level 

(Baecke Questionnaire), Humor Profile (POMS) and Stress Perception (Stress Perception 

Scale-10). For aerobic fitness assessments, the McArdle step test was used. The results 

showed significant differences in aerobic fitness, vigour and perceived stress. Subjects 

with symptoms of depression had lower aerobic fitness and vigour; and increased stress-

anxiety, depression, anger-hostility, fatigue, mental confusion, total mood disturbance 

and perceived stress when compared to individuals with no symptoms of depression. 

 

Keywords: Aerobic fitness; Mood; Stress; College students; Depression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, estudos têm investigado o desempenho fisiológico 

de indivíduos em diferentes faixas etárias, de ambos os sexos e com níveis variados de 

aptidão física (1; 2). A partir dos resultados desses estudos, pode-se verificar que a saúde 

e a qualidade de vida dos seres humanos estão diretamente ligadas à presença ou não de 

transtornos de humor, como a depressão, e a resistência individual de cada indivíduo ao 

lidar com esses transtornos (2). Além disso, a qualidade de vida e a saúde podem ser 

aprimoradas e preservadas pela prática regular de atividades físicas e pelo 

desenvolvimento intelectual (3).   

No decorrer da vida acadêmica, os adultos jovens, principalmente aqueles que 

passam pela graduação universitária, apresentam várias alterações de humor e 

comportamento, os quais nem sempre apresentam um desfecho favorável (4). O humor é 

um estado emocional ou afetivo dos seres humanos, com apresentações diversas, duração 

variável e não permanente, sendo uma reação aos acontecimentos e sentimentos 

vivenciados pelas pessoas (5). Composto pelos fatores tensão, depressão, raiva, vigor, 

fadiga e confusão, o humor é uma variável importante para o desempenho universitário 

dos jovens, pois as características desse desempenho estão relacionadas a cada um dos 

seus fatores (6).  

Os transtornos do humor (7) são aqueles em que o sintoma central é a alteração 

do humor ou do afeto. Compromete diversas áreas da vida do indivíduo (profissional, 

familiar, social etc.).  Os sintomas gerais são o humor deprimido ou irritável, desinteresse 

generalizado, perda ou ganho significativo de peso, ou diminuição ou aumento de apetite, 

insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; fadiga ou perda de energia; 

sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada; capacidade diminuída de 

pensar ou concentrar-se, ou indecisão; pensamentos de morte recorrentes, ideação 

suicida, tentativa ou execução suicida (8). Tais sintomas tendem a ser recorrentes e a 

ocorrência dos episódios individuais pode, frequentemente, estar relacionada com 

situações ou fatos estressantes (9).  

Estes transtornos depressivos são caracterizados por alterações suficientemente 

graves ou persistentes para interferir na atividade normal do indivíduo ou provocar 

distúrbios consideráveis (10). Em especial, indivíduos jovens tendem a ter uma maior 

exposição a condutas de risco, como atividades radicais, e a apresentar condutas de saúde 
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e comportamento pouco saudáveis. Entre 1990 e 2000, estudos norte-americanos 

demonstraram mudanças nas condutas de saúde de jovens universitários em direção a um 

estilo de vida menos saudável (11). 

 Outro aspecto importante muito presente na vida acadêmica é o estresse. Este pode 

ser definido como o processo da soma de respostas físicas e mentais causadas por 

determinados estímulos externos (estressores) e que permitem ao indivíduo (humano ou 

animal) superar determinadas exigências do meio ambiente; mas também pode ser 

definido como o desgaste físico e mental causado por esse processo (12). O estresse pode 

ser causado pela ansiedade e pela depressão devidos à mudança brusca no estilo de vida 

e à exposição a um determinado ambiente, que leva o indivíduo a sentir um determinado 

tipo de angústia. Tal situação é muito comum e peculiar aos jovens universitários (13).  

Quando os sintomas de estresse persistem por um longo intervalo de tempo, 

podem ocorrer sentimentos de evasão ligados à depressão (13). Nesse contexto, os nossos 

mecanismos de defesa passam a não responder de uma forma eficaz, aumentando assim, 

a possibilidade de vir a ocorrer doenças (14). Por outro lado, diversas evidências 

científicas demonstram que a prática regular de exercícios podem prevenir e/ou reverter 

esses processos (2; 15). No entanto, não está claro o comportamento dos aspectos 

fisiológicos e psicológicos em relação ao sexo, especialmente em uma população de 

estudantes universitários, os quais possuem um risco significativo de desenvolver 

transtornos psicológicos. Essa população está sujeita a situações de estresse, que podem 

diferir de jovens de outras faixas etárias. Nesse sentido, o propósito do presente estudo 

foi comparar a aptidão aeróbia, o nível de atividade física habitual, o perfil de humor e a 

percepção de estresse de estudantes universitários levando em consideração o sexo e os 

sintomas de depressão.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 A depressão tem sido um dos problemas mentais de maior crescimento em todo o 

planeta no último século. Não faz mais distinção entre homens e mulheres, jovens e 

idosos. Sua incidência tem aumentado, bem como a prevalência dos sintomas e do estado 

mórbido que surge em consequência da doença, que é cada vez mais frequente entre a 

população de adultos jovens. Nesse aspecto, procuramos observar se a presença e a 

ausência dos sintomas depressivos pode sofrer alteração ou influência em jovens de 

ambos os sexos que entram para a universidade, comparando a prática de atividade física, 

aptidão aeróbia, percepção de estresse e transtornos de humor. A investigação resultará 

numa análise pormenorizada dos comportamentos de jovens com e sem sintomas 

depressivos, e sua interação, caso exista, entre os sexos e os sintomas. O assunto é 

relevante e merece ser pesquisado, analisado e discutido, visto que a depressão pode ser 

responsável por baixo rendimento acadêmico, prejuízos fisiológicos e funcionais e, em 

casos graves, até por tentativas de suicídio. O impacto direto a partir da análise e discussão 

do tema é a busca da compreensão dos possíveis efeitos de atividades físicas na população 

envolvida, bem como uma observação no comprometimento individual a partir das 

diferenças entre sexos. O trabalho pode contribuir para os debates acerca da prevalência 

da depressão e formas de combate e tratamento, transformando realidades específicas e 

combatendo tão graves consequências da patologia.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Estudantes universitários 

 

 Os estudantes universitários podem ser caracterizados como um grupo especial, 

dado seu momento evolutivo, geralmente de transição para a fase adulta e vivenciando 

uma etapa de adaptação às novas exigências e desafios do contexto do ensino superior 

(16).  

 O período vivenciado pelos estudantes universitários durante o seu curso de 

graduação configura-se em um momento de muitos desafios, mudanças e dificuldades a 

serem superadas. Trata-se de um momento bastante peculiar na vida do indivíduo, pois é 

geralmente sincronizado com as mudanças e adaptações próprias da transição da 

adolescência para a vida adulta (16). 

 Nesse sentido, o contexto do ensino superior proporciona ao estudante uma série 

de desafios, tanto pessoais quanto profissionais, que exige capacidades e habilidades 

talvez não aprendidas ou utilizadas anteriormente. Alguns estudos envolvendo os 

estudantes universitários e as questões referentes a esta etapa chamam a atenção para a 

vulnerabilidade experimentada neste período, que pode afetar a saúde dos jovens e 

comprometer o seu desenvolvimento pessoal e profissional (17). Este mesmo estudo 

demonstrou que há uma estimativa de que mais da metade dos alunos que ingressam no 

ensino universitário passa por dificuldades neste período e há um aumento dos níveis de 

psicopatologia nesta população (17). 

 A pertinência da psicologia da saúde está na sua compreensão de que os seres 

humanos são sistemas complexos e para a compreensão do processo de adoecimento é 

necessário considerar uma multiplicidade de fatores, através de uma abordagem 

neurobiológica e psicossocial de saúde (18). 

 Nesse sentido, o estudo da saúde de estudantes universitários requer uma 

investigação que considere o contexto do ensino superior e as questões pertinentes ao 

mesmo. Dentre os desafios estão questões próprias desta fase do desenvolvimento que, 

considerando a teoria do desenvolvimento psicossocial (19), coincide com o final da 

adolescência e início da vida adulta. Trata-se de um período onde os jovens têm a 

oportunidade de explorar possibilidades que contribuem para a formação da sua própria 

identidade (19).  
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 O indivíduo se encontra em um momento que exige a necessidade de novas 

respostas para novas situações de vida. Esta etapa pode ser denominada de adolescência 

prolongada, pois nela o jovem tem mais tempo para formar a identidade por meio da 

exploração de papéis (19). 

 Este período de transição da adolescência para a vida adulta pode se caracterizar 

em um momento de fragilidades e vulnerabilidades que pode levar a uma crise no sentido 

de desenvolvimento, para designar não uma ameaça de catástrofe, mas um ponto decisivo, 

um período crucial de crescente vulnerabilidade (20).  

 Essa nova fase de mudanças implica estar diante de situações de vida que precisam 

ser organizadas, internalizadas, definidas e direcionadas. É importante considerar esta 

perspectiva, pois independentemente de haver fatores de estresse acadêmicos, ambientais 

ou relacionais nessa fase, há também a presença de fatores de estresse pessoais muito 

significativos (21). 

 Um estudo demonstrou que a entrada na universidade é um momento bastante 

significativo para o indivíduo, pois é frequentemente sincronizado com as mudanças e 

adaptações/crises próprias da adolescência e vida adulta (22). Uma série de dificuldades 

é enfrentada pelo estudante universitário durante o período de graduação e algumas delas 

estão relacionadas à falta de conhecimento mais concreto sobre o curso e sobre o 

verdadeiro significado de estar na universidade. Além disso, muitas vezes, o aluno tem 

expectativas iniciais equivocadas que podem gerar decepções com a sua vivência 

acadêmica; levando em consideração as diferenças entre escola e universidade e as 

informações restritas sobre o curso, tudo pode contribuir para o insucesso escolar e o 

abandono do mesmo (22). Portanto, pesquisas apoiam a ideia de que os jovens que 

ingressam na universidade e se deparam com uma série de desafios pessoais, 

interpessoais, familiares e institucionais, merecem atenção das autoridades e serviços 

acadêmicos no oferecimento de suporte e apoio (22; 23). Outros estudos realizados no 

contexto acadêmico vêm registrando um índice elevado de casos de depressão (24; 25). 

Um deles, com o objetivo de identificar e mensurar os sintomas de depressão mais 

frequente entre universitários, apontou a predominância de depressão em 77 % das 

mulheres com idade média de 20 anos (24). 

 O impacto da vivência acadêmica nos estudantes universitários, especialmente nos 

que ingressam pela primeira vez na universidade tem se mostrado um foco importante de 

investigação. Outro aspecto apontado por pesquisadores como motivador de pesquisas 
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sobre a população de estudantes universitários é a geração de informações sobre a 

realidade vivida por estes jovens, que podem auxiliar os gestores em educação no 

tratamento de questões que envolvam não somente a evasão escolar, mas também 

aspectos do desenvolvimento psicossocial (22; 25-47).  

 A qualidade da adaptação do estudante universitário a este novo contexto de vida 

pode ser considerada como um fator fundamental para a saúde mental do indivíduo. Nesse 

sentido, é importante preocupar-se com a qualidade da permanência do estudante no 

ensino superior, e dar atenção para questões de satisfação com o curso, envolvimento em 

atividades extracurriculares, estabelecimento de relações saudáveis, bem-estar 

psicológico, entre outros (26).  

 

3.2 Humor 

 

A palavra humor surgiu da medicina humoral dos antigos Gregos. Naquele tempo, 

o termo humor representava qualquer um dos quatro fluidos corporais (ou humores) - 

sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra - que se considerava serem responsáveis por 

regular a saúde física e emocional humana (27). 

No sentido Lato sensu, humor (do latim humore, "líquido") é o estado de espírito 

de um indivíduo. Stricto sensu, pode ser considerado como um determinado estado de 

ânimo cuja intensidade representa o grau de disposição e de bem-estar psicológico e 

emocional de um indivíduo (28). 

Seja para lidar com estímulos ambientais emocionalmente relevantes, seja para 

comunicar informações sociais, as emoções apresentam diversos componentes 

adaptativos para mamíferos com comportamentos sociais complexos, sendo cruciais, até 

mesmo, para a sobrevivência (29). 

As expressões emocionais têm diversos componentes universais para algumas 

emoções básicas (como a alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o nojo). No entanto, elas 

também variam dependendo da cultura em que a pessoa está inserida e de características 

individuais próprias. Desta forma, algumas teorias atuais enfatizam a avaliação cognitiva 

dos eventos emocionais, assumindo que os humores são importantes para promover a 

busca por metas. Enquanto outras teorias classificam e organizam os estados afetivos em 

duas dimensões, a saber: a) por sua valência: humor positivo, como nas emoções 

desencadeadas por estímulos prazerosos; ou humor negativo, desencadeadas por 
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estímulos desagradáveis e; b) pela sua intensidade de estimulação, a ser classificada em 

alta ou baixa (30). 

Diversas hipóteses já foram propostas ao longo dos séculos para explicar o 

funcionamento dos humores e das emoções. Elas foram fundamentais para chegarmos ao 

conhecimento atual que temos sobre o que são e quais as funções das emoções em 

humanos. Hipócrates criou a teoria dos 4 (quatro) humores corporais (sangue, fleuma ou 

pituíta, bílis amarela e bílis negra) em que o equilíbrio ou desequilíbrio era responsável 

pela saúde (eucrasia) ou enfermidade e dor (discrasia) de um indivíduo. Hipócrates 

acreditava que a influência de Saturno levava o baço humano a segregar mais bílis negra, 

alterando o humor do indivíduo e escurecendo-o, levando ao estado de melancolia. A 

palavra melancolia vem de melancolis (melanos=negro e colis=bile). Galeno descreveu 

a melancolia por diversas vezes. Aureliano falou da agressividade associada à depressão 

e associou o suicídio à depressão (31). 

Os transtornos do humor levam à dificuldade de socialização e ao isolamento que, 

por sua vez, quase sempre afasta os portadores desses transtornos das atividades físicas 

habituais e culmina com o sedentarismo. Nesse aspecto, o sedentarismo mundial também 

aumentou devido ao desenvolvimento tecnológico; nesse contexto, a atividade física 

reduzida vem acompanhada de uma maior morbidade, seguida de várias doenças, dentre 

as quais, os transtornos do humor, sobretudo a depressão (12).   

 

3.3 Transtornos do humor - Depressão  

  

 Os transtornos do humor são transtornos da saúde mental nos quais as alterações 

emocionais consistem de períodos prolongados de tristeza excessiva (depressão), de 

exaltação excessiva ou de euforia (mania), ou ambos. A depressão e a mania representam 

os dois extremos opostos, ou polos, dos transtornos do humor. A depressão é considerada 

o distúrbio mental do século XX (32). 

 A palavra depressão deriva do latim “deprimere” que significa abatimento, 

diminuição, afundamento. Posteriormente, na virada do século XIX, Krapelin estabeleceu 

uma divisão entre a psicose maníaco-depressiva e a demência precoce, sendo que a 

nosologia descrita por este autor serviu de base a muitos dos modelos atuais da depressão 

(33). Foi Adolf Adler que propôs o termo de depressão como substituto de melancolia, 

descrevendo que as perturbações depressivas estavam relacionadas com reações mal 
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adaptativas ao estresse ambiental, introduzindo o conceito de reatividade na depressão 

(34). 

 O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar 

tanto um estado afetivo normal (a tristeza), quanto um sintoma, uma síndrome e uma (ou 

várias) doença(s). Os sentimentos de tristeza e alegria colorem o fundo afetivo da vida 

psíquica normal. A tristeza constitui-se na resposta humana universal às situações de 

perda, derrota, desapontamento e outras adversidades. Cumpre lembrar que essa resposta 

tem valor adaptativo, do ponto de vista evolucionário, vez que, através do retraimento, o 

indivíduo tenta poupar energias e recursos para o futuro, nem sempre certo. Por outro 

lado, constitui-se em sinal de alerta para os demais entes que circundam esse indivíduo, 

chamando atenção que essa pessoa está precisando de companhia e ajuda (32).  

 As reações de luto, que se estabelecem em resposta à perda de pessoas queridas, 

caracterizam-se pelo sentimento de profunda tristeza, exacerbação da atividade simpática 

do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e inquietude. As reações de luto normal podem 

estender-se até por um ou dois anos, devendo ser diferenciadas dos quadros depressivos 

propriamente ditos (13). 

 O início dos estudos contemporâneos sobre a depressão começou nos idos de 

1920. Foi reportado que as mulheres têm duas vezes mais chances de sofrer de depressão 

do que os homens mas, em contrapartida, essa diferença tem diminuído durante os últimos 

anos. Um estudo mostrou que esta diferença desaparece completamente entre os 50 e 55 

anos (10). O mesmo estudo aponta que a depressão é causa comum de aposentadoria por 

invalidez na América do Norte e em outros países da Europa. Estima-se que cerca de 15 

a 20% da população mundial, em algum momento da vida, sofreu de depressão. A 

depressão é mais comum em pessoas com idade entre 24 e 44 anos e, dependendo do 

motivo, pode acometer crianças e adolescentes, em situações como separação dos pais, 

problemas na escola, sexualidade, rejeição e, principalmente, o bullying. A 

prevalência/ano para a depressão maior, é de 0,4 a 3,0% em crianças e de 3,3 a 12,4% em 

adolescentes (35). 

 A depressão é uma das principais doenças no mundo atual. Em alguns países como 

a Austrália, uma em cada quatro mulheres e cerca de um em cada oito homens já sofreu 

de depressão. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um acréscimo de 

18% entre 2005 e 2015 (36). Ainda, segundo a OMS, em 2020, a depressão passará a ser 

a segunda causa de mortes mundiais por doença, após doenças cardíacas (36). Pessoas 
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deprimidas têm frequentemente pensamentos mórbidos e a taxa de suicídio entre 

depressivos é 30 vezes maior do que a média da população em geral. A depressão é 

considerada em várias partes do mundo como uma das doenças com mais alta taxa de 

mortalidade (5).  

 Estima-se que o risco de desenvolver depressão, ao longo da vida, seja de 10% 

para os homens e de 20% para as mulheres, sendo mais frequente em países frios, 

principalmente nos países nórdicos, no inverno, em função da baixa luminosidade, num 

quadro chamado depressão sazonal. Pouca luminosidade infere em síntese insuficiente de 

Vitamina D, que vem a ser um elemento necessário na via química da produção de 

serotonina, neurotransmissor envolvido nas modulações do humor e seus transtornos (37). 

 Os transtornos do humor são diagnosticados quando a tristeza ou euforia são 

excessivamente intensas, acompanhadas por determinados sintomas típicos, além de 

comprometer a capacidade funcional física, social e no trabalho (35). Quando apenas a 

depressão ocorre, é chamado de transtorno unipolar. Outros transtornos do humor, 

denominados transtornos bipolares, envolvem episódios de depressão que se alternam 

com episódios de mania (28).  

 Ter um transtorno do humor, especialmente um que envolva a depressão, aumenta 

o risco de apresentar outros problemas, como a incapacidade de realizar as atividades 

cotidianas e manter relacionamentos; perda do apetite; ansiedade extrema; alcoolismo e, 

por fim, sedentarismo. Aproximadamente 15% das pessoas com depressão não tratada 

terminam a sua vida cometendo suicídio. O suicídio é um risco nos casos de depressão 

grave à medida que os pensamentos tornam-se totalmente pessimistas em relação a si 

mesmo, ao mundo e ao futuro (27). 

 Segundo a versão atual do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-5 (39) a depressão pode ser classificada epidemiologicamente em 

diversos subtópicos, como: 

- Episódio depressivo (caso seja o primeiro episódio), que pode ser subclassificado como 

leve, moderado ou grave, a saber: 

- Episódio depressivo leve: dois ou três sintomas sem grave prejuízo nas atividades 

diárias; 

- Episódio depressivo moderado: quatro ou mais sintomas com sério prejuízo nas 

atividades diárias; 
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- Episódio depressivo grave com e sem sintomas psicóticos: na subclassificação sem 

sintomas psicóticos, o indivíduo acometido apresenta muitos sintomas muito intensos, 

severo prejuízo nas atividades diárias, ideação suicida elevada e ainda, com ou sem, 

sintomas somáticos; 

- Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos: episódio depressivo grave 

acompanhado de alucinações, ideias delirantes, lentidão psicomotora ou de estupor de 

uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis; pode 

existir o risco de suicídio, de desidratação ou de desnutrição. As alucinações e os delírios 

podem não corresponder ao caráter dominante do distúrbio afetivo; 

- Transtorno depressivo recorrente: caso não seja o primeiro episódio depressivo; 

- Distimia: Rebaixamento crônico do humor, persistindo de alguns meses vários anos; 

 A depressão é muitas vezes classificada como distimia quando os sintomas 

permanecem por períodos muito longos de tempo (no mínimo, seis meses) de forma 

"leve", enquanto que nas ocorrências graves da depressão os sintomas atingem 

proporções incontroláveis, impossibilitando as atividades normais do indivíduo e 

obrigando a internação devido ao alto risco de suicídio (40). 

 Do ponto de vista didático, a depressão clínica pode ser dividida em 6 tipos 

principais, a saber (40): 

1. Depressão maior: os indivíduos com este tipo de depressão apresentam pelo menos 5 

dos sintomas listados a seguir, por um período não inferior a duas semanas:  

a) desânimo na maioria dos dias e na maior parte do dia (em adolescentes e crianças há 

um predomínio da irritabilidade);  

b) falta de prazer nas atividades diárias, perda do apetite e/ou diminuição do peso, 

distúrbios do sono - desde insônia até sono excessivo - durante quase todo o dia;  

c) sensação de agitação ou languidez intensa;  

d) fadiga constante; 

e) sentimento de culpa constante; 

f) dificuldade de concentração; 

g) ideias recorrentes de suicídio ou morte; 

h) preocupação excessiva com os pequenos problemas; 

i) dificuldade para asseio, concentração e atividades passivas (ex.: assistir televisão); 

j) automutilação. 
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 Além dos critérios acima, devem ser observados outros pontos importantes: os 

sintomas citados anteriormente não devem estar associados a episódios maníacos (como 

no transtorno bipolar); devem comprometer atividades importantes (como o trabalho ou 

os relacionamentos pessoais); não devem ser causados por drogas, álcool ou qualquer 

outra substância; e devem ser diferenciados de sentimentos comuns de tristeza. 

 Os sintomas da depressão em adolescentes podem ser diferentes dos sintomas em 

adultos, incluindo tristeza persistente, incapacidade de se divertir com suas atividades 

favoritas, teimosia constante, irritabilidade acentuada, queixas frequentes de problemas 

como dores de cabeça e cólicas abdominais, mau desempenho escolar, desânimo, 

concentração ruim, alterações nos padrões de sono e de alimentação ou queixas frequentes 

de absenteísmo escolar (40). 

2. Distimia: a depressão crônica leve, ou distimia, caracteriza-se por vários sintomas 

também presentes na depressão maior, porém menos intensos e mais prolongados - pelo 

menos 6 meses a 2 anos. Os sintomas são descritos como uma "leve tristeza" que se 

estende na maioria das atividades. Em geral, não se observa distúrbios no apetite ou no 

desejo sexual, mania, agitação ou comportamento sedentário. Os distímicos cometem 

suicídio na mesma proporção dos deprimidos graves. Talvez devido à duração dos 

sintomas, os indivíduos com depressão crônica não apresentam grandes alterações no 

humor ou nas atividades diárias, apesar de se sentirem mais desanimados e 

desesperançosos, e serem mais pessimistas. Os indivíduos crônicos podem sofrer 

episódios de depressão maior (estes casos são conhecidos como depressão dupla) (40). 

3. Depressão atípica: as pessoas com esta variedade geralmente comem demais, dormem 

muito, sentem-se muito enfadadas e apresentam um sentimento forte de rejeição (40). 

4. Depressão pós-parto: por vezes surgem desconfortos, mal-estar e dores que podem 

agravar o estado emocional e hormonal da recente mãe. Após o parto é comum ocorrer 

um forte declínio dos hormônios, resultando em um período de anedonia e apatia 

conhecido como "Baby blues", que caso persista pode se tornar uma "depressão pós-

parto" (40). Diferentemente do que algumas pessoas acreditam, o que distingue o “Baby 

blues” da depressão pós-parto não é o tempo de duração, mas a intensidade dos sintomas. 

O primeiro transtorno não atrapalha o funcionamento da vida da mulher e apesar de estar 

melancólica, ela consegue fazer suas atividades rotineiras. O mesmo nem 

sempre acontece com a depressão (41). Essa persistência ocorre em cerca de 6,8 a 16,5% 

das mulheres adultas e até 26% das adolescentes. E não afeta somente as mães; os pais 
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também podem experimentar o "Baby blues" em 25% dos casos (42). Este tipo de 

depressão deve-se não só as mudanças hormonais como também à grande ansiedade, 

preocupação excessiva, desgaste e frustrações comuns na gravidez, ocorrendo mais por 

alterações psicossomáticas após o nascimento de um bebê.  

5. Tensão pré-menstrual (TPM): há depressão acentuada, irritabilidade e tensão antes 

da menstruação. Afeta entre 40 a 75% das mulheres em idade fértil. O diagnóstico baseia-

se na presença de pelo menos 5 dos sintomas descritos no tópico depressão maior, na 

maioria dos ciclos menstruais, havendo uma piora dos sintomas cerca de uma semana 

antes da chegada do fluxo menstrual, melhorando logo após a passagem da menstruação 

(40). 

6. Pesar: o pesar, também conhecido como reação de luto, não é um tipo de depressão, 

mas ambas possuem muito em comum. Na verdade, pode ser difícil diferenciá-los. O 

pesar, contudo, é considerado uma resposta emocional saudável e importante quando se 

lida com perdas. Normalmente é limitado. Nas pessoas sem outros distúrbios emocionais, 

o sentimento de aflição dura entre três e seis meses. O indivíduo passa por uma sucessão 

de emoções que incluem choque e negação, solidão, desespero, alienação social e raiva. 

O período de recuperação consome outros três a seis meses. Após esse tempo, se o 

sentimento de pesar ainda é muito intenso, ele pode afetar a saúde da pessoa ou predispô-

la ao desenvolvimento de uma depressão propriamente dita. São encontrados no pesar os 

mesmos sintomas da depressão: 

a) perda de vontade para realizar as atividades diárias; 

b) alterações de humor; 

c) alteração no sono; 

d) alterações no apetite; 

e) luto constante; 

f) ideia fixa em relação a perda; 

g) introspecção (sentimento de inferioridade, "recolher-se ao seu próprio mundo", dentre 

outros) (40). 

 Quanto à depressão na infância, na adolescência e na juventude torna-se bastante 

complexo definir o quadro clínico desse transtorno do humor entre essas populações 

devido às mudanças físicas e cognitivas que costumam ocorrer, intensamente, ao longo 

dessas fases da vida (40). 
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 Entretanto, crianças, adolescentes e jovens com depressão têm, com frequência, 

muitos problemas, como fracasso escolar, funcionamento psicossocial comprometido e 

transtornos psiquiátricos comórbidos, tais como transtornos de conduta, estados de 

ansiedade, problemas de aprendizagem, hiperatividade, anorexia nervosa e recusa a 

frequentar a escola. Esses sintomas diferem daqueles da população de adultos (38). 

 

3.4 Estresse 

 

 Por definição, o termo estresse pode ser entendido como uma reação do 

organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, decorrente das alterações 

psicofisiológicas que ocorrem quando há um confronto com uma situação que provoque, 

de um modo ou de outro, irritação, medo, excitação ou confusão, ou mesmo que faça a 

pessoa imensamente feliz (43).  

 O estresse se mostra como um processo complexo e não uma reação única, vez 

que um longo processo bioquímico instala-se quando a pessoa se depara com um agente 

estressor, cuja manifestação inicial ocorre de modo bastante semelhante, com o 

surgimento de taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca e a sensação 

de estar alerta. Posteriormente, no desenvolvimento do processo do estresse, diferenças 

surgem de acordo com as predisposições genéticas do indivíduo, potencializadas pelo 

enfraquecimento desenvolvido ao longo da vida em função de acidentes ou doenças (44). 

 A resposta fisiológica ao estresse inclui a ativação das porções cortical e medular 

das glândulas suprarrenais. A resposta mediada pela porção cortical é caracterizada pela 

ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarrenal (HHS), que é o principal responsável 

pelo controle da resposta aos estressores físicos e psicológicos (45-46). Diante de um 

evento ameaçador, o hipotálamo, formado por um conjunto de células e fibras nervosas, 

localizado na base do cérebro, é ativado e libera o fator de liberação de corticotrofina 

(CRF), que é liberado no Sistema Porta-Hipotalâmico-Hipofisário (SPHH), ativa as 

células corticotróficas da hipófise anterior, promovendo a liberação do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH). Este, por sua vez, atua na camada intermediária do córtex 

suprarrenal, a zona fasciculada, promovendo a secreção de glicocorticóides (44; 47-48). 

Por outro lado, a porção medular das glândulas suprarrenais faz parte da divisão simpática 

do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), e libera adrenalina e noradrenalina na corrente 



31 
 

 
 

sanguínea, as quais são responsáveis pela rápida resposta neurovegetativa ao estressor 

(47). 

 É importante ressaltar, além do conceito de estresse, a definição de estressor, que 

vem a ser tudo aquilo que cause a quebra da homeostase interna, que exija alguma 

adaptação; assim pode ser chamado de agente estressor. Fatos que envolvem adaptação a 

mudanças, sejam eles positivos ou negativos, constituem-se em estressores importantes 

porque a pessoa necessitará despender energia adaptativa para poder lidar com estes 

eventos (49). 

 Os estressores podem ser externos ou internos. Os primeiros são eventos externos 

ou condições externas que afetam o organismo. Eles ocorrem, muitas vezes, de modo 

independente do mundo interno do indivíduo, como por exemplo: alteração de chefia, 

transformações políticas no país, acidentes e quaisquer outras situações que aconteçam 

fora do corpo e da mente do indivíduo. Já os estressores internos são determinados 

completamente pelo próprio indivíduo; constituem-se do modo de ser da pessoa; se é 

ansiosa, tímida, depressiva ou se tem uma neurose. Outros estressores internos são: 

crenças irracionais, padrões de comportamento, falta de assertividade e dificuldade de 

expressão de sentimentos, entre outros (49). 

 De acordo com estudos prévios (44), o processo de estresse desencadeia-se em 

três fases: alerta, resistência e exaustão. Para tornar claro o processo de desenvolvimento 

do estresse é necessário considerar que seu quadro sintomatológico varia, dependendo da 

fase em que o indivíduo se encontre. Na “fase do alerta”, considerada a fase positiva do 

estresse, o ser humano se coloca em estado de prontidão através da produção da 

adrenalina; a sobrevivência é preservada e uma sensação de plenitude é frequentemente 

alcançada. 

 Na segunda fase, a “fase da resistência”, a pessoa automaticamente tenta lidar com 

os seus estressores de modo a manter sua homeostase interna. Se os fatores estressantes 

persistirem em frequência ou intensidade, há uma quebra na resistência da pessoa e ela 

passa para a fase seguinte. Em não havendo alívio para o estresse através da remoção dos 

estressores ou através do uso de estratégias de enfrentamento, o estresse atinge a sua fase 

final, a “fase da exaustão”, quando doenças graves podem ocorrer nos órgãos mais 

vulneráveis, como infarto, úlceras e psoríase, dentre outros. 

 Apesar desses estudos mais antigos terem identificado apenas três fases do 

estresse, estudiosos contemporâneos (49), no decorrer da avaliação de um questionário 
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de sintomas de estresse para adultos, para diagnóstico do estresse identificaram uma 

quarta fase. Esta nova fase, chamada de “fase de quase-exaustão”, encontra-se entre a fase 

de resistência e a fase da exaustão e caracteriza-se pelo enfraquecimento da pessoa que 

não mais está conseguindo adaptar-se ou resistir ao estressor. Inicia-se o surgimento de 

doenças; no entanto, ainda não tão graves como na fase de exaustão. Mesmo apresentando 

desgaste e outros sintomas, a pessoa ainda é capaz de trabalhar e “funcionar” na sociedade 

até certo ponto, ao contrário do que ocorre na fase de exaustão, quando a pessoa para de 

“funcionar” adequadamente, não conseguindo, na maioria das vezes, trabalhar ou 

concentrar-se.  

 A resposta de estresse deve ser considerada em seus aspectos físicos e 

psicológicos. Na área emocional, o estresse pode produzir desde apatia, depressão, 

desânimo e sensação de desalento, hipersensibilidade emotiva, até raiva, ira, irritabilidade 

e ansiedade, além de ter o potencial de desencadear surtos psicóticos e crises neuróticas 

(49). Além de desencadear sintomas psicológicos, o estresse pode contribuir para a 

etiologia de várias doenças (hipertensão arterial essencial, úlceras gastroduodenais, 

câncer, vitiligo) e afetar a qualidade de vida individual e de populações específicas (12).  

 A respeito do papel do estresse junto a estudantes universitários, pesquisas 

sugerem que o estresse frequentemente exerce efeitos negativos no desempenho 

acadêmico, na saúde e no bem-estar psicossocial do estudante da graduação. Em um 

estudo acerca do estresse em estudantes da Universidade Católica do Chile, autores 

verificaram que 91% dos estudantes haviam experimentado um estado de tensão que 

variava de 3 a 4 dias, até vários meses (50). A sintomatologia apresentada envolvia tensão 

muscular, intranquilidade, ansiedade, irritabilidade intensa, sintomas somáticos em 

diferentes órgãos, cansaço diante de esforços habituais ou esgotamento permanente 

acompanhados de desinteresse ou falta de concentração mental. Segundo os autores a 

frequência dos sintomas somáticos aumentava do terceiro ao quinto ano, chegando a ser 

o fenômeno mais predominante neste último. Nesta pesquisa, os alunos mencionaram 

como principais causas de estresse as exigências acadêmicas excessivas e a falta de tempo 

para desenvolver suas aspirações afetivas e espirituais. Outro estudo a respeito do estresse 

nesta população, realizado numa faculdade da Colômbia, mostrou que as principais fontes 

de estresse para esta população são: exames, provas e avaliações, quantidade de material 

a ser estudado e sua dificuldade para ser aprendido, seguido de falta de tempo para 

familiares, amigos e lazer (51).  
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 Mais um estudo sobre o tema, realizado na Universidade de Alicante, uma 

província espanhola, identificou cinco áreas principais de estresse em estudantes de 

medicina em ordem decrescente de importância: 1) sobrecarga acadêmica (avaliações e 

exames); 2) relações e conflitos interpessoais; 3) problemas pessoais; 4) contato com a 

morte e o sofrimento; e 5) outros problemas relacionados com os estudos (52). Resultados 

semelhantes foram encontrados em uma nova amostra de indivíduos, oito anos depois 

(53).  

 Um fator importante a considerar quando se analisa o estresse em estudantes 

universitários é a presença de certas características inerentes ao aluno que podem torná-

lo mais vulnerável ao estresse como, por exemplo, o perfeccionismo ou traços obsessivo-

compulsivos de personalidade. Estes últimos, que podem ter facilitado a admissão do 

aluno na universidade, também podem intensificar-se, tornando-se sintomas deletérios 

sob situações estressantes (54). 

 

3.5 Aptidão aeróbia 

 

 A aptidão aeróbia pode ser definida como a habilidade de fornecer oxigênio aos 

músculos e de utilizá-lo para gerar energia durante os exercícios. A aptidão aeróbia 

depende, portanto, dos componentes pulmonares, cardiovasculares e hematológicos do 

fornecimento de oxigênio e dos mecanismos oxidativos do músculo em exercício (55). 

 Ao aumentar a intensidade do exercício, além do ponto em que o consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) é atingido, o consumo de oxigênio irá se estabilizar ou 

diminuir. Quanto maior o valor de VO2max mensurado de um indivíduo, maior será a 

quantidade e a intensidade do trabalho aeróbio que ele é capaz de realizar. Esse parâmetro 

auxilia na orientação do indivíduo, para se adquirir um melhor desempenho na atividade 

física (56). 

 O VO2max tem sido, ao longo dos anos, o índice mais utilizado para o estudo do 

metabolismo aeróbio, haja vista sua importante relação com o desempenho, em esforços 

físicos agudos ou prolongados, sob vários tipos de intensidade (57). 

 Quando analisado em repouso e durante o esforço físico, o consumo de oxigênio 

(VO2) sofre modificações extremamente significativas, visto que a demanda de oxigênio 

para os músculos ativos durante o esforço aumenta rapidamente e pode alcançar valores 
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superiores a 30 vezes àqueles observados em repouso, causando um aumento significativo 

na oferta de oxigênio e, consequentemente, de energia a esses músculos (58).  

 No entanto, em função dos avanços tecnológicos, os indivíduos têm se distanciado 

cada vez mais dos níveis mínimos diários de atividade física para uma vida saudável, vez 

que as pessoas estão realizando menos tarefas, que tendem a ser facilitadas e mediadas 

por dispositivos tecnológicos, diminuindo níveis de aptidão aeróbia (59). Com o crescente 

uso de smartphones, tablets, computadores, videogames, e televisão, o tempo gasto 

sentado é constantemente aumentando em comparação com o tempo gasto em atividades 

físicas (60).    

 Muitos estudos epidemiológicos vêm demonstrando expressiva associação entre 

estilo de vida ativo, menor possibilidade de morte e melhor qualidade de vida, de modo 

que a atividade física desponta, cada vez mais, como uma importante peça do arsenal 

terapêutico no combate aos transtornos de humor, especificamente na depressão (59). 

Diversas mudanças ocorrem antes e durante a fase de estudos na universidade como, por 

exemplo, o aumento intenso da competição nos exames de admissão, bem como o 

aumento das oportunidades de começar a ingesta alcoólica, de tabaco e até drogas ilícitas 

(61). 

 No contexto desta fase da vida, este é um período em que o estilo de vida e o 

comportamento são relativamente flexíveis em comparação com o da idade adulta, e é 

provável que sofram uma mudança corretiva. A restrita visão de mundo do jovem 

universitário, muitas vezes faz com que não haja preocupações com a prática regular de 

atividades físicas. Isso faz com que haja um confinamento de muitos jovens em um 

ambiente restrito que, geralmente, não corresponde às necessidades de seu 

desenvolvimento, nem à manutenção de sua aptidão aeróbia (62). 

 Portanto, a universidade é uma etapa importante para o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis; mas, a atividade física, os exercícios e a aptidão aeróbia não 

acompanham, na maioria dos estudantes universitários, a almejada evolução intelectual. 

Estudantes universitários que não estejam matriculados na área de educação física 

raramente se envolvem em exercícios ou atividades físicas em suas carreiras discentes 

(63).  

 Por tais razões, tem aumentado o número de casos de jovens que apresentam 

transtornos de humor e, coincidentemente, o perfil de práticas esportivas e atividades 

físicas vem apresentando um tempo de execução menor a cada ano que passa (64).  
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3. 6 Tratamento da Depressão e do Estresse  

 

 O tratamento contemporâneo da depressão pode se dar através de psicoterapia 

e/ou do uso de medicamentos antidepressivos, geralmente associados à prática de 

exercícios físicos (65). Existem vários tipos de psicoterapias que podem ser aplicadas 

para o tratamento da depressão (terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, 

psicoterapia breve etc.). 

 O tratamento medicamentoso da depressão, por sua vez, visa proporcionar, na 

maioria dos casos (especialmente nos sintomas leves a moderados), uma recuperação 

inicial do indivíduo permitindo que ele perceba a necessidade de continuar o tratamento 

para a manutenção do seu bem-estar e/ou para prevenir futuras recaídas (66). 

 Cerca de dois terços dos indivíduos tratados melhoram com o auxílio de 

medicamentos antidepressivos, em que num prazo de duas semanas, normalmente, a 

medicação começa a surtir algum efeito, mas a duração mínima de um tratamento 

aproxima-se de seis meses. O uso de antidepressivos resulta em uma melhora de 60% a 

70% dos sintomas no prazo de um mês, ao passo que a taxa de placebo gira em torno de 

10% a 30%. Nesse sentido, diversos estudos demonstram que existe uma clara relação 

entre atividade física e a diminuição de sintomas depressivos (67). 

 Entre as hipóteses que tentam explicar a ação dos exercícios sobre a depressão, 

uma das mais aceita é a hipótese das endorfinas. A teoria da endorfina sugere que a 

atividade física desencadearia uma secreção de endorfinas capaz de provocar um estado 

de euforia natural, por isso, aliviando os sintomas da depressão. Essa ideia, entretanto, 

não tem consenso entre os pesquisadores. Alguns deles, por exemplo, preferem acreditar 

que o exercício físico regularia a neurotransmissão da noradrenalina e da serotonina 

igualmente, aliviando os sintomas depressivos (68). 

 Outra hipótese seria a cognitiva. De natureza eminentemente psicológica, a 

hipótese cognitiva se fundamenta na melhoria da autoestima mediante a prática do 

exercício, sustentando que os exercícios em longos prazos ou os exercícios intensivos 

melhorariam a imagem de si mesmo e, consequentemente, a autoestima (69). Os 

exercícios podem ajudar a reduzir os sintomas depressivos contribuindo para uma 

melhoria na qualidade de vida de estudantes universitários, além de ter um caráter 

positivo na prevenção ou redução da depressão (60; 71). 
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 O tratamento para o estresse se concentra principalmente em três abordagens, 

quais sejam (12): a) administrar os estressores: essa abordagem requer identificar os 

estressores que mais pesam sobre o indivíduo, para que, então, seja possível eliminar, 

administrar ou deixar para depois, respeitando os limites de cada indivíduo; b) aumentar 

a resistência aos estressores: nesse caso, é necessário manter o organismo saudável e em 

maiores condições de enfrentar os desafios. Para isso é necessário dormir bem, praticar 

exercícios, ingerir alimentos saudáveis, ter momentos de prazer e relaxamento, evitar 

estimulantes e substâncias tóxicas; c) mudar a forma como se enfrenta o estressor: isso 

ocorre quando não se pode mudar o estressor ou eliminá-lo. 

 Desta maneira, é necessário que o indivíduo se adapte ao agente estressor. Por 

exemplo, em caso de estressores externos, se o problema for o trânsito, tentar rotas 

alternativas, sair mais cedo ou tentar relaxar (12). Já quando os estressores são internos, 

é necessário mais trabalho e uma forma para combatê-los é através da psicoterapia. Um 

psicólogo pode ser o especialista melhor indicado para ajudar (70). 

 Recentemente, vários estudos têm demonstrado a eficácia de diferentes formas de 

tratamento para a combater o estresse. O exercício físico é uma dessas novas descobertas 

no tratamento do estresse. Alguns estudos relatam que o exercício pode influenciar de 

duas maneiras: a primeira, como forma de proteção contra o desenvolvimento de sintomas 

com valor preventivo (72); na segunda, o exercício pode ajudar pessoas portadoras do 

estresse através de mecanismos psicológicos e fisiológicos (73). Entre os benefícios 

psicológicos temos: desvio da atenção em relação ao estímulo estressor, maior controle 

sobre seu corpo, sua vida e a interação social proporcionada pelo convívio com outras 

pessoas. Os efeitos fisiológicos, segundo os autores, podem estar ligados aos efeitos das 

endorfinas. O cérebro e outros tecidos produzem várias endorfinas que têm efeito similar 

à morfina, que podem reduzir a sensação de dor e produzir um estado de euforia e bem 

estar. Outro efeito fisiológico que vem sendo estudado, está ligado à concentração/ação 

das monoaminas (dopamina, serotonina, noradrenalina) (74).  

     Para o tratamento do estresse, a atividade física vem sendo utilizada como forma 

de tratamento coadjuvante às tradicionais propedêuticas, farmacoterapia e psicoterapia. 

Diversos autores têm confirmado seu enorme papel positivo sobre as condições de saúde 

mental. Já foram demonstrados os benefícios do exercício junto à depressão (71), 

ansiedade (75), estados de humor (76) e níveis de estresse (77). Além disso, várias formas 
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de exercício aeróbios foram pesquisados (78), bem como seus efeitos agudos e crônicos 

(79).  

 O esforço físico é considerado uma forma de estresse, referido como estresse 

funcional. Contudo, se praticado de forma regular, recreativa, sem levar à exaustão, 

representa um estímulo que promove a saúde (73).  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Comparar a aptidão aeróbia, o nível de atividade física habitual, o perfil de humor 

e a percepção de estresse de estudantes universitários, levando em consideração o sexo e 

os sintomas de depressão.   
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos e Procedimentos Éticos 

 

O presentes estudo (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE 

69784317.4.0000.5083) foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás - UFG sob o parecer nº 2.331.601. Os procedimentos experimentais 

seguiram os princípios da Declaração de Helsinque. Todos os voluntários foram 

esclarecidos sobre todos os procedimentos e, concordando em participar, os mesmos 

leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de 

dados foi realizada na UFG - Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, Campus 

Jatobá e Campus Riachuelo. 

 

5.2 Seleção e Caracterização da Amostra 

 

Os participantes do estudo foram selecionados considerando-se os seguintes 

critérios de inclusão: ter entre 18 e 30 anos de idade; Índice de Massa Corporal ≥ 18,5 e 

< 30 kg/m2 (entre “peso normal” e “acima do peso”); não apresentar histórico de doenças 

cardiovasculares ou respiratórias; não ser fumante; não ter utilizado nenhum tratamento 

psiquiátrico farmacológico e/ou psicoterapêutico nos últimos seis meses e estar apto a 

realizar as atividades físicas propostas na pesquisa. 

Inicialmente os participantes foram avaliados por anamnese e 

escalas/questionários que avaliaram a prontidão para a prática da atividade física com a 

aplicação do Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) (80), o nível habitual 

de atividade física pelo questionário de Baecke (81), os sintomas de depressão avaliados 

pelo inventário de depressão de Beck (82), o perfil de humor avaliado pelo questionário 

de Perfil de Humor (POMS) (6) e a percepção de estresse através da escala de estresse 

percebido (PSS-10) (84-85). Posteriormente, foram submetidos às avaliações 

antropométricas (medidas de massa corporal e estatura) e de aptidão aeróbia pelo teste do 

degrau de Mcardle (86). 

Após a inclusão no estudo, os participantes foram alocados em dois grupos: Grupo 

CONTROLE (sem sintomas ou com sintomas depressivos leves; Inventário de Depressão 
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de Beck ≤ 20) e Grupo DEPRESSÃO (com sintomas moderados a graves; Inventário de 

Depressão de Beck > 20). 

 

5.3 Desenho do Estudo 

 

Este é um estudo de corte transversal, cujo procedimento experimental foi 

subdividido da seguinte forma: inicialmente, os voluntários que aceitaram o convite em 

participar do estudo foram esclarecidos quanto à pesquisa. Em seguida, aqueles que 

concordaram com os/ procedimentos experimentais, leram e assinaram o TCLE. Após, 

foi realizada a triagem, com coleta dos dados socioeconômicos e anamnese (história de 

doenças atuais e/ou pregressas, quantidade e frequência do consumo de cafeína, álcool, 

cigarros e outras drogas, uso de medicações que afetam o sistema nervoso central e 

período menstrual). 

Só então, os participantes realizaram o preenchimento dos questionários que 

avaliaram a prontidão para a prática da atividade física, o nível habitual de atividade 

física, os sintomas de depressão, o perfil de humor e a percepção de estresse. 

E por fim, os indivíduos de pesquisa foram submetidos às avaliações 

antropométricas, coleta dos dados vitais e avaliação da aptidão aeróbia. 

Todos esses procedimentos (anamnese e avaliação antropométrica, avaliação subjetiva e 

avaliação da aptidão aeróbia) foram realizados em dias diferentes, com intervalo de 48 a 

72 horas entre as avaliações. 

 

5.4 Instrumentos de Avaliação 

 

5.4.1 Avaliações Subjetivas 

 

5.4.1.1 Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

 

O PAR-Q foi utilizado para avaliar a condição cardiovascular, óssea, muscular e 

articular e outros motivos que poderiam impedir a prática de atividade física sem 

supervisão médica. O instrumento é constituído por sete perguntas sobre o estado de 

saúde do indivíduo e identifica se o mesmo está apto a iniciar um programa de atividade 
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física. De acordo com os idealizadores do instrumento, o indivíduo que responder 

negativamente a todas as questões está apto a iniciar a prática do exercício físico (80). 

 

 

5.4.1.2 Questionário de Nível de Atividade Física Habitual (Baecke) 

 

O questionário de Baecke tem sido utilizado para avaliar o nível de atividade física 

habitual. Sendo auto-aplicativo é constituído por 21 itens, divididos em três domínios: 1) 

atividade física ocupacional; 2) atividade física esportiva e 3) atividade física de lazer. O 

escore total é obtido por meio da somatória dos três domínios, sendo que quanto maiores 

os escores, maior é o nível de atividade física do indivíduo (81). 

 

5.4.1.3 Perfil de Estado de Humor - Profile of Mood States (POMS) 

 

O Questionário POMS foi usado para avaliar o perfil de humor. Este instrumento 

possui 65 itens e 6 domínios: tensão-ansiedade; depressão; raiva-hostilidade; vigor; 

fadiga; e confusão mental. O escore total é derivado da diferença entre os escores da 

escala vigor e a soma dos escores dados pelas outras sub-escalas (06).  

 

5.4.1.4 Inventário de Depressão de Beck  

 

O Inventário de Depressão de Beck foi desenvolvido originariamente em 1961 

(86) e a versão brasileira foi validada em 2001 (82).  Trata-se de uma escala de auto relato, 

que avalia a intensidade dos sintomas depressivos, composta por 21 itens, que descrevem 

manifestações comportamentais cognitivas afetivas e somáticas da depressão, com 

respostas classificadas em uma escala do tipo Likert. Os escores variam de 0 a 63 pontos. 

No presente estudo foram utilizados os escores ≤ 20 para classificar os indivíduos sem 

sintomas de depressão (Grupo Controle) e escore > 20 para os indivíduos com sintomas 

de depressão (Grupo Depressão).  

 

 

5.4.1.5 Escala de Estresse Percebido-10 
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A Escala de Estresse Percebido (84) é um dos instrumentos mais citados na 

literatura para estimativa do estresse (87). A Escala de Estresse Percebido-10 foi 

desenvolvida para que se possa medir em que grau de estresse estão as situações na vida 

de alguém. O nível de estresse é medido conforme as pessoas percebem que suas 

demandas são maiores do que elas são capazes de lidar. 

As questões desta escala perguntam a respeito dos sentimentos e pensamentos 

durante os últimos 30 dias. Em cada questão se indica a frequência com que o indivíduo 

se sentiu ou pensou a respeito da situação. Trata-se de um instrumento unidimensional, 

composto por 10 itens, Os itens 4, 5, 7 e 8 são positivos e por esta razão devem ter a 

pontuação revertida (Ex: 0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1 e 4 = 0). Após a reversão todos os itens 

devem ser somados. O escore, obtido com a soma de todos os itens, é utilizado como 

medida de estresse percebido. Quanto maior o escore, maior a percepção do estresse. 

 

5.4.2 Avaliações Físicas 

 

5.4.2.1 Antropometria 

 

As medidas da massa corporal e estatura foram obtidas por meio de uma balança 

digital e estadiômetro (Welmy®), respectivamente. O Índice de Massa Corporal (IMC) 

foi calculado por meio da divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m2). 

 

5.4.2.2 Teste do Degrau de McArdle 

 

Para a estimativa da capacidade aeróbia foi realizado o Teste do Degrau de 

McArdle. Para a realização do teste os participantes subiram e desceram um degrau com 

altura padronizada de 41,3 cm durante 3 minutos. Os participantes do sexo masculino 

realizaram o teste em um ritmo (cadência) de 24 ciclos completos (ou 96 batidas por 

minuto) e as participantes do sexo feminino com 22 ciclos completos por minuto (ou 88 

batidas por minuto). A cadência foi controlada por meio de um metrônomo digital 

instalado em um celular (Metronome Beats App). Após 3 minutos de atividade, o (a) 

participante ficou parado (a) na posição ereta e um supervisor treinado mediu a pulsação 

(na área radial) nos primeiros 5 segundos. Em seguida, o (a) supervisor (a) mediu a FC 

(Frequência Cardíaca) de recuperação durante 15 segundos, a qual foi multiplicada por 4 
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para determinar a FC por minuto. Após a obtenção dessas informações foi estimada a 

capacidade aeróbia máxima utilizando as seguintes equações. 

- Homens: VO2max (mL/kg/min) = 111,33 - (0,42 x FC). 

- Mulheres: VO2max (mL/kg/min) = 65,81 - (0,1847 x FC). 

 

 

5.4.3 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados utilizou-se o software Statistica® (Statsoft, Inc., versão 

7.0). As características físicas (idade, estatura, massa corporal e índice de massa corporal) 

foram comparadas entre os sexos, utilizando-se o teste t de Student. O teste ANOVA Two-

way/Fatorial foi usado para comparar as variáveis físicas e psicológicas em relação ao 

sexo e aos sintomas de depressão (sexo, grupo, sexo*grupo). Para verificar a posição das 

diferenças foi usado o teste Post Hoc de Bonferroni. Os dados estão expressos como 

média ± desvio padrão (DP) e o nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Amostra 

 

Foram recrutados 420 voluntários para participar do estudo. Desse total, 240 

foram excluídos pelos seguintes motivos, 181 participantes não se interessaram em 

participar do estudo, 31 participantes não completaram as etapas do estudo, 14 faziam 

uso de medicamentos psiquiátricos, 4 estavam em tratamento psicoterápico, 3 voluntários 

apresentavam histórico de doenças cardiovasculares, 3 eram fumantes, 2 não estavam 

dentro da faixa etária do estudo e 2 faziam uso de medicamentos e eram fumantes. A 

amostra final foi composta por 180 participantes (Mulheres: 61,7% e Homens: 38,3%). 

As características físicas dos participantes, estratificados por sexo estão descritas na 

Tabela 1. Observou-se diferenças significativas nas seguintes variáveis: estatura (t(177) = -

13,05; p < 0,001), massa corporal (t(177) = -9,06; p < 0,001) e índice de massa corporal 

(t(177) = -3,25; p = 0,001), indicando que os homens apresentam maior estatura, massa 

corporal e índice de massa corporal comparados às mulheres. Quando os estudantes foram 

estratificados em relação aos sintomas de depressão, o grupo CONTROLE foi composto 

por 152 indivíduos (Mulheres: 61,2% e Homens: 38,8%) e o grupo DEPRESSÃO por 28 

indivíduos (Mulheres: 64,3% e Homens: 35,7%). 

 

Tabela 1 - Características físicas dos estudantes estratificadas por sexo. 

 

 

FEMININO 

(n = 111) 

MASCULINO 

(n = 69) 

TOTAL 

(n = 180) 

Idade (anos) 21,9 ± 3,1 22,0 ± 2,7 22,0 ± 2,9 

Estatura (m) 1,63 ± 0,06 1,77 ± 0,07* 1,68 ± 0,09 

Massa Corporal (kg) 58,9 ± 10,9 74,9 ± 12,5* 65,0 ± 13,9 

IMC (kg/m2) 22,1 ± 3,8 24,0 ± 3,6* 22,9 ± 3,9 

IMC: Índice de Massa Corporal; Teste t de Student para amostras independentes. Dados 

apresentados como média ± desvio padrão. * diferença entre sexos, p ≤ 0,05. 

 

6.2 Diferenças entre os sexos 

 

Em relação à diferença entre sexos, foram observadas diferenças significativas da 

aptidão aeróbia (F(1,176) = 107,77; p < 0,001) e nas variáveis físicas atividade esportiva 
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(F(1,176) = 7,60; p < 0,01), atividade de lazer (F(1,176) = 4,45; p = 0,04) e escore total do 

questionário de Nível Habitual de Atividade Física - NAFH. (F(1,176) = 8,25; p < 0,01) 

Além disso, para as variáveis psicológicas observou-se diferenças significativas nas 

variáveis vigor (F(1,176) = 9,11; p < 0,01) e percepção de estresse (F(1,176) = 11,29; p < 

0,001). Os homens apresentaram uma maior aptidão aeróbia, atividade esportiva, 

atividade de lazer e vigor; e uma menor percepção de estresse quando comparados às 

mulheres. 

  

6.3 Diferenças entre grupos 

 

Observou-se diferenças entre grupos na medida de aptidão aeróbia – VO2max 

(F(1,176) = 4,61; p = 0,03) e em todas variáveis psicológicas, Depressão (F(1,176) = 104,2; p 

< 0,001), Raiva-Hostilidade (F(1,176) = 64,7; p < 0,001), Vigor (F(1,176) = 36,18; p < 0,001), 

Fadiga (F(1,176) = 40,07; p < 0,001), Confusão Mental (F(1,176) = 42,64; p < 0,001) Distúrbio 

Total de Humor (F(1,176) = 94,72; p < 0,001) e Percepção de Estresse (F(1,176) = 48,17; p < 

0,001). Em relação às diferenças entre grupos, os indivíduos com sintomas de depressão 

tiveram uma menor aptidão aeróbia e vigor; e uma maior depressão, raiva-hostilidade, 

fadiga, confusão mental, distúrbio total de humor e percepção de estresse quando 

comparados aos indivíduos sem sintomas de depressão. 

 

6.4 Interação (Grupo*Sexo) 

 

Foram observadas interações significantes na medida de Aptidão Aeróbia - 

VO2max (F(1,176) = 7,60; p < 0,01) e Fadiga (F(1,176) = 4,39; p = 0,04). Conforme os 

resultados, o comportamento da aptidão aeróbia difere entre os sexos, quando 

considerados os sintomas de depressão. No sexo masculino o VO2max foi menor no grupo 

de estudantes com sintomas de depressão (moderados/grave), enquanto no sexo feminino 

não foram observadas diferenças significantes entre os grupos (Figura 1). Para a Fadiga 

houve diferença significativa em ambos os sexos, quando comparados os grupos, o que 

diferiu foi a magnitude das diferenças, sendo que as mulheres apresentaram uma menor 

amplitude de diferença (Figura 2).  
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Tabela 2 – Variáveis fisiológicas e psicológicas dos estudantes estratificados por sexo e sintomas 

de depressão. 

 GRUPO CONTROLE GRUPO DEPRESSÃO Sexo Grupo Interação 

 F  

(n = 93) 

M 

(n = 59) 

Total 

n = (152) 

F 

(n = 18) 

M 

(n = 10) 

Total 

(n = 28) 

p p p 

Variáveis Físicas          

VO2max (ml/kg/min) 36,9 ± 2,5 50,3 ± 6,9 42,1 ± 8,1 37,6 ± 2,9 45,3 ± 7,4 40,3 ± 6,1 <0,001 0,03 <0,01 

NAFH (escore)          

Atividade Ocupacional 2,6 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,6 2,5 ± 0,3 2,5 ± 0,5 0,68 0,85 0,09 

Atividade Esportiva 2,2 ± 0,8 2,8 ± 0,9 2,4 ± 0,9 2,9 ± 0,9 2,5 ± 1,3 2,2 ± 1,0 <0,01 0,18 0,92 

Atividade de Lazer 2,3 ± 0,7 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,6 2,1 ± 0,8 2,5 ± 0,7 2,3 ± 0,8 0,04 0,64 0,35 

Escore Total 7,1 ± 1,2 7,6 ± 1,2 7,3 ± 1,2 6,5 ± 1,2 7,6 ± 1,7 6,9 ± 1,4 <0,01 0,26 0,28 

Variáveis Psicológicas          

POMS (escore)          

Tensão-Ansiedade 8,4 ± 6,5 5,4 ± 6,3 7,2 ± 6,6 14,4 ± 7,7 15,6 ± 4,8 14,9 ± 6,7 0,51 <0,001 0,14 

Depressão 9,6 ± 8,1 7,7 ± 7,3 8,9 ± 7,8 27,4 ± 16,5 30,0 ± 10,8 28,4 ± 14,5 0,86 <0,001 0,26 

Raiva-Hostilidade 7,5 ± 6,6 6,2 ± 6,7 7,0 ± 6,7 18,6 ± 

11,1 

20,1 ± 6,8 19,1 ± 9,7 0,95 <0,001 0,35 

Vigor 14,4 ± 4,6 17,8 ± 4,4 15,7 ± 4,8 9,1 ± 3,8 11,5 ± 5,4 10,0 ± 4,5 <0,01 <0,001 0,59 

Fadiga 9,7 ± 5,6 7,2 ± 5,3 8,7 ± 5,6 14,7 ± 6,9 17,1 ± 3,3 15,6 ± 5,9 0,94 <0,001 0,04 

Confusão Mental 5,3 ± 4,4 2,9 ± 4,9 4,4 ± 4,7 10,6 ± 5,8 10,6 ± 2,9 10,6 ± 4,9 0,24 <0,001 0,25 

Distúrbio Total de 

Humor 

26,1 ± 

26,4 

11,7 ± 

27,9 

20,5 ± 

27,8 

76,7 ± 

43,7 

81,9 ± 

25,4 

78,5 ± 

37,8 

0,46 <0,001 0,12 

EPE (escore) 20,6 ± 6,1 15,6 ± 7,0 18,7 ± 6,9 29,8 ± 6,2 25,5 ± 6,3 28,3 ± 6,4 <0,001 <0,001 0,80 

F: feminino; M: masculino; IMC: Índice de massa corporal; VO2max: consumo máximo de 

oxigênio; POMS: Perfil de Estado de Humor; NAFH: Nível de Atividade Física Habitual; EPE: 

Escala de Percepção de Estresse. 
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Figura 1 - Aptidão aeróbia de estudantes universitários estratificados por sexo e 

sintomas de depressão. Os dados estão apresentados com média ± DP. * p ≤ 0,05 - 

diferente significantemente do grupo controle.  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fadiga de estudantes universitários estratificados por sexo e sintomas de 

depressão. Os dados estão apresentados com média ± DP. p ≤ 0,05 - diferente 

significantemente do grupo controle. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 Este estudo foi conduzido com o intuito de comparar a aptidão aeróbia, o nível de 

atividade física habitual, o perfil de humor e a percepção de estresse de estudantes 

universitários considerando-se o sexo e os sintomas de depressão. O principal resultado 

encontrado no presente estudo foi que, em relação aos sintomas de depressão, há uma 

diferença entre sexos no que se refere ao comportamento da aptidão aeróbia e da 

percepção de fadiga.  

 A avaliação da aptidão aeróbia é uma importante ferramenta para a análise geral 

da saúde do indivíduo, seus limiares de tolerância ao exercício e da capacidade física em 

geral (57). Em especial, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória (VO2max) pode 

refletir com fidelidade o estado de saúde do indivíduo.  

 No presente estudo, houve uma diferença significativa da aptidão aeróbia na 

comparação entre sexos, sendo que os homens apresentaram maiores valores de VO2max 

quando comparado às mulheres. Estas diferenças podem ser explicadas, em parte, pelos 

maiores níveis hormonais de testosterona em homens, associados a uma maior quantidade 

de massa muscular, taxa de hemoglobina, e maiores volume sistólico e débito cardíaco 

(88-89).  

 Quando os indivíduos foram comparados entre grupos, os estudantes com 

sintomas depressão apresentaram menores valores de VO2max comparados aos sem 

sintomas. O menor índice de aptidão aeróbia no grupo depressão pode ter relação com a 

estagnação que a patologia provoca, a qual pode desestimular as práticas esportivas e as 

atividades físicas em geral (90). Um ponto que corrobora com essa hipótese é o menor 

vigor encontrado no grupo com sintomas de depressão comparado ao grupo sem sintomas 

(91).  

 No que se refere à interação sexo e sintomas de depressão, verificada na variável 

aptidão aeróbia, pode-se observar que há uma diferença do VO2max no sexo masculino, 

com menores valores para os indivíduos com queixas de depressão, mas não há diferenças 

nessa mesma variável para as mulheres com e sem queixas de depressão. Apesar da 

diferença de comportamento em relação ao sexo e sintomas de depressão, e dos prejuízos 

verificados no sexo masculino, a média dos valores de VO2max de todos grupos encontram-

se dentro dos padrões de normalidade esperados para idade e sexo (92). No entanto, torna-

se importante ressaltar que a amostra é composta por indivíduos jovens, nos quais a 
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aptidão aeróbia tende a diminuir com o avançar da idade (58), e isto requer um 

acompanhamento longitudinal do comportamento dessa variável.  

 No que se refere a relação entre exercício e humor, ainda não há um consenso na 

literatura; porém, acredita-se que os benefícios psicológicos do exercício ocorram tanto 

em função de fatores fisiológicos, como em função do aumento da aptidão física, aumento 

do nível de endorfina, serotonina e ondas cerebrais alfa, como por fatores psicológicos e 

sociais, como o aumento da autoestima, autoeficácia, sensação de prazer e contato com 

as pessoas (60; 67; 93). Numa sociedade onde há uma tendência cada vez maior à 

hipocinesia e ao sedentarismo, torna-se importante que a atividade física seja estimulada 

tanto para seus benefícios fisiológicos como para os psicológicos, procurando alcançar 

um equilíbrio psicofisiológico harmonioso que contribua no desenvolvimento do 

indivíduo (3).  

 O levantamento do nível de atividade física da população tem sido alvo de muitos 

pesquisadores ao redor do mundo e tem sido uma ferramenta importante para identificar 

o impacto do sedentarismo no estilo e na qualidade de vida do ser humano (89). Em 

relação ao nível de atividade física, o presente estudo demonstrou que há diferenças 

significativas quanto ao sexo nos escores de atividades esportivas, atividade de lazer e 

escore total, sendo que, os homens apresentaram maiores escores nessas variáveis 

comparados às mulheres. Corroborando esses resultados, alguns estudos têm 

demonstrado que os jovens do sexo masculino possuem maiores níveis de atividades 

físicas do que o sexo feminino; um estudo demonstrou que os homens são mais ativos no 

quesito atividade esportiva (91), enquanto outro concluiu que as mulheres têm maiores 

níveis de hipocinesia e tendem ao sedentarismo (93). Tais diferenças podem estar 

relacionadas com as motivações para a prática de atividade física desenvolvidas por 

homens e mulheres. Os homens apresentam maiores níveis de atividade física, pois 

procuram práticas desportivas, no sentido da competição e atividades em grupos. Essas 

atividades tem características cíclicas em encontros diários e semanais que se repetem. Já 

as mulheres procuram, principalmente, atividades estéticas e de característica mais 

individual, nas quais não se verificam as características apresentadas para os homens (89). 

A maioria da população masculina que busca a prática de atividades físicas e exercícios 

o faz por prazer e lazer, o que proporciona uma maior adesão a prática (63) e, 

consequentemente, um maior nível de atividade física. É importante ressaltar a questão 

da imagem corporal e a busca do corpo “perfeito”, mais presente no sexo feminino, a qual 
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pode contribuir para o aparecimento de um sintomatologia depressiva (94), levando a um 

ciclo vicioso de sintomas depressivos e inatividade. 

 Nas variáveis psicológicas encontramos diferenças significativas no domínio 

vigor na comparação entre os sexos, sendo que o resultado foi maior nos homens. E na 

comparação entre os grupos, universitários do grupo sem sintomas apresentam mais vigor 

do que aqueles do grupo depressão. Esses achados são semelhantes às observações de 

uma pesquisa (95), que se utilizou do mesmo questionário para a avaliação do vigor e 

constatou que, além de ser a variável que apresentou maior diferença entre os sexos, 

verificou que os homens iniciam sessões de exercício com mais vigor que as mulheres, 

mas estas acabam por aumentar os valores desta variável no final das sessões. 

 Além disso, a comparação entre grupos mostrou diferenças significativas para 

todas as variáveis de humor, sendo que os indivíduos com queixas de depressão 

apresentaram maiores prejuízos psicológicos comparados aos indivíduos sem queixas de 

depressão. Um estudo prévio, que avaliou as alterações de humor em adultos cegos 

submetidos à prática de atividades físicas e danças sociais verificou alterações positivas 

no distúrbio total de humor dos praticantes, avaliados pelo questionário POMS, com 

maior benefício aos indivíduos sem sintomas de depressão (96). Tal fato se deu devido 

ao fato que indivíduos com sintomas de depressão interagem menos e não aproveitam 

todos os benefícios de atividades físicas.  

 Na comparação entre grupos, nossos resultados concordam com outra pesquisa 

(12), que demonstrou em uma amostra de 1818 brasileiros que, mais mulheres do que 

homens tinham transtornos de humor e apresentaram maiores escores de estresse, tensão-

ansiedade, depressão, raiva-hostilidade comparado aos homens.  

 Somente nos últimos anos é que se começou a encontrar uma maior incidência de 

estresse em mulheres, provavelmente devido ao fato de que as investigações clínicas do 

estresse, normalmente associado à vida adulta e profissional, encontram mais mulheres 

trabalhando e realizando tarefas que, no passado, eram exercidas somente por homens 

(95). Esta hipótese poderia se basear no fato de que, atualmente, a sociedade exige das 

mulheres, de maneira geral, uma sobrecarga de atividades em que a carreira, seja 

profissional ou acadêmica, é acrescida das exigências pessoais, biológicas, hormonais, 

sexuais e sociais. Evidência a este favor é fornecida pelo registro de mulheres com 

problemas cardiovasculares, que até algumas décadas atrás não existiam (95). 
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 O estresse na vida do estudante universitário pode ser explicado pela elevada 

cobrança do ensino, provas e avaliações, quantidade de conteúdo a ser estudado, novas 

metodologias, cansaço e privação de sono, além da mudança para um novo espaço de 

vida, diversas vezes distante da família (25; 97). Por outro lado, a atividade física regular 

pode levar esses níveis de percepção de estresse para patamares mais próximos da 

normalidade ou até mesmo a normalidade (63). Um estudo recente observou que alunos 

que praticam atividades físicas mais de uma vez por semana mostram-se menos 

estressados (98).  

 No presente estudo, as mulheres relataram uma maior percepção de estresse que 

os homens. Estas diferenças podem ser explicadas pela presença de agentes estressores 

psicossociais e neurobiológicos. No que se refere aos fatores psicossociais, no sexo 

feminino, há uma maior tendência a internalizar eventos estressantes, um maior acúmulo 

de responsabilidades sociais, um menor tempo disponível para a distração e o lazer, uma 

menor tendência a comportamentos de distração como fuga e/ou esquiva. Além disso, em 

relação aos fatores neurobiológicos, há a presença da menarca, gestação, puerpério e 

climatério, flutuações hormonais, ciclo menstrual e a utilização de contraceptivos (99), 

todos esses fatores podem contribuir para as diferenças entre sexos observadas no 

presente estudo. Diversos autores relatam maior incidência de estresse em populações 

femininas, corroborando nossos resultados. Um estudo realizado em estudantes mostrou 

que 16% das mulheres avaliadas tinham sintomas graves de estresse contra 8% dos 

homens (100). Outro estudo demonstrou que, dentre uma amostra de 178 estudantes de 

medicina, mulheres apresentaram uma média mais alta mostrando que são mais 

suscetíveis às fontes de estresse, percebendo-as de forma mais intensa talvez devido ao 

comportamento exibido por mulheres que termina por mostrar resultados negativos, 

podendo ser uma resposta ao estereotipo conservador a respeito dos papeis sexuais 

femininos (101). Existem três explicações para tal fato: as mulheres podem ser mais 

susceptíveis ao estresse do que os homens; podem ser mais espontâneas em admitir o 

estresse ou de fato sofrerem mais estresse do que os homens. 

 Na comparação entre grupos, os indivíduos com sintomas de depressão 

apresentaram uma maior percepção de estresse que os indivíduos sem queixas. Esses 

achados em relação as diferenças entre sexo estão de acordo com outras pesquisas (102).   

 A atividade acadêmica contribui sobremaneira para a fadiga que, num ciclo 

vicioso, pode piorar a atividade acadêmica (103). A fadiga representa um estado de 
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esgotamento, apatia e baixo nível de energia, ao passo que os sintomas de fadiga podem 

provocar alterações de atenção, concentração e memória, irritabilidade e problemas de 

sono, repercutindo no processo de iniciação de problemas de ordem psicossomática, 

fisiológica e psíquica (104). No resultado de interação (sexo e grupo) observado para a 

variável fadiga, ambos os sexos tiveram o mesmo comportamento, sendo que os 

indivíduos com queixas de depressão demonstraram ter mais fadiga comparado aos sem 

queixas, mas as amplitudes das diferenças foi menor no sexo feminino. Esses resultados 

sugerem que as mulheres tem menos prejuízos, pois parece que se adaptam melhor do 

que homens a percepção da fadiga. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 O presente estudo tem algumas limitações. O número de indivíduos com sintomas 

de depressão é pequeno, o que de certa forma pode ter influenciado o poder do teste das 

análises realizadas.  

 A avaliação da aptidão aeróbia foi feita através de estimativas e não pela 

ergoespirometria o que leva resultados de capacidade aeróbia submáxima.  

 Além disso, a classificação dos sintomas de depressão foi realizada por meio de 

autorelato, verificada por meio de questionários subjetivos, o que, de certa forma, pode 

ter uma variação de um diagnóstico clínico realizado por um médico especialista.

 No entanto, vários estudos tem utilizado a mesma metodologia de classificação 

(105). 
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9 CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que os indivíduos com sintomas de depressão apresentam 

prejuízos fisiológicos e psicológicos quando comparados aos indivíduos sem sintomas. 

Em relação a aptidão aeróbia (VO2max), quando analisados por sexo e sintomas de 

depressão, os impactos negativos ocorrem de forma específica nos indivíduos do sexo 

masculino. Por outro lado, nas variáveis psicológicas, em especial a fadiga, há diferenças 

em ambos os sexos em relação aos sintomas de depressão; no entanto, os prejuízos são 

mais pronunciados no sexo masculino. 

Assim, com base nos resultados do presente estudo pode-se dizer que os efeitos deletérios 

causados pelos sintomas de depressão são mais pronunciados no sexo masculino dentre a 

população de estudantes universitários avaliados. 
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ANEXO I – FICHA DE TRIAGEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

CADASTRO PESSOAL 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

 

Naturalidade:________________________________ 

 

Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) convivente ( ) viúvo ( ) divorciado ( ) desquitado 

 

Filhos: ( ) Não ( ) Sim; quantos: _________ 

 

Endereço:_____________________________________________________________ 

 

Bairro:______________________ Cidade: _______________________ 

 

Estado: ___________ 

 

Telefone: ( ) ___________________ E-mail:_______________________________ 

 

Curso: ______________________Período: ___________________________________ 

 

Disponibilidade de horários: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite 

 

OBS.:_________________________________________________________________ 

  

Massa Corporal: ______________Kg 

Estatura:  ______________m 

I. M. C.:  ______________k/m2 

PA:                 ______________mmHg 

FC Repouso:       ______________bpm 

SaO2:               ______________% 

  

Teste de Aptidão física: ______________bpm 
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ANAMNESE 

 

1. Trabalha? ( ) Sim ( ) Não 

 

Se sim, qual função?  

______________________________________________________________________ 

 

2. Mora com os pais? ( ) Sim ( ) Não 

 

Se não, com quem?  

______________________________________________________________________ 

 

3. Faz atividade física? ( ) Sim ( ) Não 

 

Se sim, qual?  

______________________________________________________________________ 

              

4. É Fumante?  ( ) Sim ( ) Não ( ) Ex-tabagista 

5. Faz uso de álcool? ( ) Sim ( ) Não ( ) Ex-etilista 

6. Faz uso de café? ( ) Sim ( ) Não 

7. Faz uso regular de medicamentos? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual?  

______________________________________________________________________ 

8. Já fez cirurgias ou esteve internado? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, quando? 

______________________________________________________________________ 

 

9. Já teve lesões ortopédicas? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual? 

______________________________________________________________________ 

 

10. Já realizou psicoterapia? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual? 

______________________________________________________________________ 

 

11. Faz uso de anticoncepcional? ( ) Sim ( ) Não 

 

12. Ciclo menstrual (dias): _________________________ 

 

13. Data da última menstruação: _____/_____/______. 

 

Avaliador(a):____________________________________________________________ 

  



64 
 

 
 

                                   ANEXO II – PAR-Q & VOCÊ                                        

 

 

Nome:__________________________________________________________  

 

Data: _____/_____/_____ 

 

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios 

praticados regularmente estão associados associados a muitos benefícios de saúde. 

Completar o PAR-Q representa o primeiro passo racional a ser tomado, caso você esteja 

interessado a aumentar a quantidade de atividade física em sua vida. 

Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer qualquer 

problema ou prejuízo. O PAR-Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno número 

de adultos, para quem a prática de exercícios pode ser inadequada ou aqueles que devem 

buscar aconselhamento médico acerca do tipo de atividade que seria mais apropriado para 

eles. 

O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por 

favor, leia-as com atenção e marque SIM ou NÃO para cada pergunta, caso esta se aplique 

a você. 

SIM NÃO 

O seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta um problema cardíaco?  

Você apresenta dores no peito com frequência?   

Você apresenta episódios frequentes de tonteira ou sensação de desmaio?   

Seu médico já lhe disse alguma vez que sua pressão sanguínea era muito alta?   

Seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum problema ósseo ou 

articular como uma artrite, que tenha sido agravado pela prática de exercícios, ou 

que possa ser por eles agravado?   

Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você não siga um 

programa de atividade física, se desejar fazê-lo?   

Você tem mais de 65 anos e não está acostumado a se exercitar vigorosamente?   

 

- Se você respondeu "sim" a uma ou mais perguntas: Se apenas uma das questões for 

respondida 

com um sim, seria recomendado uma avaliação de um médico antes do início do 

programa. 

- Se você não consultou seu médico recentemente, consulte-o por telefone ou 

pessoalmente, 

ANTES de intensificar suas atividades físicas e/ou de ser avaliado para uma programa de 

condicionamento físico. Diga a seu médico que perguntas você respondeu com um "sim" 

ao Par Q, 

ou mostre a ele a cópia deste questionário. 

- Após a avaliação médica, procure aconselhar-se com ele acerca de suas condições para: 
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aumento progressivo; 

pelo menos numa base inicial. 

- Verifique em sua continuidade os programas ou serviços especiais. 

- Se você respondeu "não" a todas as perguntas 

- Se você respondeu corretamente ao Par-Q, você tem uma razoável garantia de apresentar 

as condições adequadas para: 

- UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS ADEQUADOS - com um aumento gradual da 

intensidade visando um bom desempenho no condicionamento físico, ao mesmo tempo 

em que minimiza ou elimina o desconforto associado. 

- UMA AVALIAÇÃO FÍSICA - É sempre indicada uma avaliação dos níveis de aptidão 

física para uma prescrição adequada de um programa de exercícios. 

Adiar o programa de exercício na vigência de uma enfermidade temporária de menor 

gravidade, tal como um resfriado comum. 

 

Declaração 

Assumo a veracidade das informações prestadas acima e declaro que estou em 

plenas condições de saúde e apto a realizar exercícios físicos, sem nenhuma restrição 

médica para me submeter a um programa de treinamento físico. 

Declaro, ainda, que não sou portador de nenhuma moléstia infecto contagiosa que 

possa prejudicar os demais frequentadores do ambiente de exercícios. 

 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 

Data:___/____/______ 

 

Avaliador(a):____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR Q - Physical Activity Readiness Questionnarie (Questionário de Prontidão para 

Atividade Física 

Fonte: American Medical Association: Guides to the Evaluation of Permanent 

Impairment. AMA, Chicago, 1990. 
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ANEXO III - ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO – PSS/10 

 

As perguntas nesta escala perguntam a você sobre seus sentimentos e pensamentos 

durante o último mês. 

Em cada caso, você será solicitado a indicar ao circular a frequência com que você 

sentiu ou pensou de certa forma. 

 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Data: ______/_____/______ 

Idade completa: ________ anos 

Sexo: Masculino Feminino 

 

0 = Nunca 1 = Quase Nunca 2 = Às vezes 3 = Bastante Frequentemente 4 = Muitas vezes 

 

1. No último mês, com que frequência você ficou chateado por algo que aconteceu 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

 

2. No último mês, com que frequência você sentiu que não conseguiu controlar as coisas 

importantes em sua vida? 

0 1 2 3 4 

 

3. No último mês, com que frequência você se sentiu nervoso e "estressado"? 

0 1 2 3 4 

 

4. No último mês, com que frequência você se sentiu confiante sobre sua capacidade de 

lidar com seus problemas pessoais? 

0 1 2 3 4 

 

5. No último mês, com que frequência você sentiu que as coisas estavam indo no seu 

caminho? 

0 1 2 3 4 

 

6. No último mês, com que frequência você descobriu que não conseguiu lidar com todas 

as coisas que você tinha que fazer? 

0 1 2 3 4 

  

7. No último mês, com que frequência você conseguiu controlar irritações em sua vida? 

0 1 2 3 4 

 

8. No último mês, com que frequência você sentiu que estava no topo das coisas? 

0 1 2 3 4 
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9. No último mês, com que frequência você ficou irritado por causa de coisas que estavam 

fora do seu controle? 

0 1 2 3 4 

 

10. No último mês, com que frequência você sentiu que as dificuldades estavam se 

acumulando tanto que você não poderia superá-las? 

0 1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A PSS 10 é reimpressa com permissão da American Sociological Association, de 

Cohen, S., Kamarck, T. e Mermelstein, R. (1983). Uma medida global do estresse 

percebido. Journal of Health and Social Behavior, 24, 386-396.Cohen, S. e Williamson, 

G. Stress Percebido em uma amostra de probabilidade dos Estados Unidos. Spacapan, 

S. e Oskamp, S. (Eds.). A Psicologia Social da Saúde. Newbury Park, Califórnia: Sage, 

1988. 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO  DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

HABITUAL - BAECKE 

 

NOME: _______________________________________________  

Data: ______/______/_______ 

 

OCUPAÇÃO 

 

P1) Qual a sua principal ocupação (descrever) 

 __________________________________________ 

1- Trabalho em escritório, vendas, maioria do tempo sentado, sem grande esforço físico. 

2- Trabalho fabril, encanador, carpinteiro, serralheiro, mecânico, trabalho com esforço 

físico moderado. 

3- Trabalho em construção civil, pedreiro, marceneiro, carregador, com grande esforço 

físico. 

 

P2) No trabalho, o Sr.(a) senta-se: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) sempre 

 

P3) No trabalho, o Sr. (a) fica em pé: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) sempre 

 

P4) No trabalho, o Sr.(a) anda: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) sempre 

 

P5) No trabalho, o Sr.(a) carrega objetos pesados: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 
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P6) Depois do trabalho, o Sr.(a) sente-se fisicamente cansado: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 

 

P7) No trabalho, o Sr.(a) sua: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 

 

P8) Em comparação com outras pessoas do seu convívio e com a mesma idade, o Sr.(a) 

acha que 

seu trabalho é fisicamente: 

1 ( ) muito mais leve 

2 ( ) mais leve 

3 ( ) da mesma intensidade 

4 ( ) mais intenso 

5 ( ) muito mais intenso 

 

ÍNDICE OCUPACIONAL: [ P1 + (6-P2) + P3+P4+P5+P6+P7+P8] / 8 _____________ 

 

ESPORTES 

 

P9) O Sr.(a) pratica algum esporte: Sim ( ) Não ( ) 

P9a) Em caso de sim: 

 

INTENSIDADE 

Qual esporte você pratica mais frequentemente?_________________________ 

0,76 ( ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo. 

1,26 ( ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 

1,76 ( ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

 

TEMPO 

Quantas horas por semana? 

0,5 ( ) < 1 

1,5 ( ) 1-2 

2,5 ( ) 2-3 

3,5 ( ) 3-4 

4,5 ( ) > 4 
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PROPORÇÃO 

Quantos meses por ano? 

0,04 ( ) < 1 

0,17 ( ) 1-3 

0,42 ( ) 4-6 

0,67 ( ) 7-9 

0,92 ( ) > 9 

 

P9a: INTENSIDADE X TEMPO X PROPORÇÃO ( _______________ ) 

 

INTENSIDADE 

P9b) O Sr.(a) pratica algum segundo esporte: _______________________________ 

0,76 ( ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo 

1,26 ( ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 

1,76 ( ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

 

TEMPO 

Quantas horas por semana? 

0,5 ( ) < 1 

1,5 ( ) 1-2 

2,5 ( ) 2-3 

3,5 ( ) 3-4 

4,5 ( ) > 4 

 

PROPORÇÃO 

Quantos meses por ano? 

0,04 ( ) < 1 

0,17 ( ) 1-3 

0,42 ( ) 4-6 

0,67 ( ) 7-9 

0,92 ( ) > 9 

 

P9b: INTENSIDADE X TEMPO x PROPORÇÃO ( _____________ ) 

 

P9 = P9a + P9b ( __________ ) 

1 ( ) 0 

2 ( ) 0,01 a < 4 

3 ( )4a<8 

4 ( ) 8 a < 12 

5 ( ) > ou = 12 

 

P10) Em comparação com outras pessoas de seu convívio e da mesma idade, o Sr.(a) acha 

que a atividade de seu lazer é: 
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1 ( ) muito menor 

2 ( ) menor 

3 ( ) da mesma intensidade 

4 ( ) maior 

5 ( ) muito maior 

 

 

P11) Durante seu lazer o Sr.(a) sua: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 

 

12) durante seu lazer, o Sr.(a) pratica esportes: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE ESPORTIVA: [ P9 + P10 + P11 + P12] / 4 _______________ 

 

LAZER 

P13) Durante seu lazer, o Sr.(a) assiste TV: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 

 

P14) Durante seu lazer, o Sr.(a) anda a pé: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 

 

P15) Durante seu lazer, Sr.(a) anda de bicicleta: 

1 ( ) nunca 

2 ( ) raramente 

3 ( ) algumas vezes 

4 ( ) frequentemente 

5 ( ) muito frequentemente 
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P16) Quanto minutos habitualmente o Sr.(a) anda a pé ou de bicicleta por dia, indo e 

voltando do 

trabalho, escola ou compras: 

1 ( ) <5 

2 ( ) 5-15 

3 ( ) 15-30 

4 ( ) 30-45 

5 ( ) > 45 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE DO LAZER: [ (6-P13) + P14 + P15 + P16] / 4 ( _________ ) 

 

SUMÁRIO 

VALOR 

Índice ocupacional ................................................( ) 

Atividade esportiva ................................................( ) 

Atividade no lazer ..................................................( ) 

 

TOTAL ABSOLUTO (a + b + c) ( _________) 

 

TOTAL MÉDIO (a + b + c / 3) ( _________ ) 

 

Prática esportiva / Exercício físico / Atividade física – Período anterior à 12 meses 

 

Prática esportiva / exercício físico 

 

- Você já foi atleta? ( ) sim ( ) não 

- Se a resposta for afirmativa, há quantos anos? _____. Durante quanto tempo? _______ 

- Qual (quais) modalidade(s) esportiva(s)?_____________________________________ 

- Você já praticou algum tipo de exercício físico regular (musculação, ginástica, 

caminhada etc.)? 

( ) sim ( ) não 

- Se a resposta for afirmativa, há quantos anos? ____. Durante quanto tempo? _________ 

- Que tipo de exercício físico? ______________________________________________ 

- Atualmente, você pratica algum esporte? ( ) sim ( ) não 

- Se a resposta for afirmativa, quantas vezes por semana? _____. Quantas horas por dia?  

- Há quanto tempo? ____________. Qual (quais) esporte (s)?_____________________ 

- Atualmente, você pratica algum tipo de exercício físico como caminhada, corrida, 

ginástica etc.? 

( ) sim ( ) não 

- Se a resposta for afirmativa, quantas vezes por semana? ____. Quantas horas por dia?_ 

- Que tipo de exercício físico? ____________________________________________ 

Avaliador(a): 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO V - QUESTIONÁRIO P O M S 

 

NOME:______________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 

 

  

 

Para cada adjetivo abaixo indique o que melhor representa seus sentimentos atuais, 

segundo a escala abaixo: 

 

0 – de jeito nenhum       3 – bastante 

1 – um pouco        4 – extremamente 

2 – moderadamente 

 

 
 

 

Avaliador(a):___________________________________________________________ 

 

Fonte: McNair, D. M., Loor, M., & Droppleman, L. F. (1971). Manual for the Profile of 

Mood States. San Diego, California: EdITS/Educational and Industrial Testing Service. 

MIGUEL FARO VIANA, M.F.; ALMEIDA, P.L.; SANTOS, R.C.Adaptação portuguesa da 

versão reduzida do Perfil de Estados de Humor – POMS. Análise Psicológica (2001), 1 

(XIX): 77-92. 
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ANEXO VI – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

Nome:______________________________________________________ 

Data:____/____/______ 

 

Neste questionário aparecem vários grupos de afirmações. Por favor, leia com atenção 

cada um deles. A seguir, assinale qual das afirmações de cada grupo descreve melhor seus 

sentimentos durante a ÚLTIMA SEMANA, INCLUINDO O DIA DE HOJE. Faça um 

círculo no número que está à esquerda da afirmação que você escolher. Se dentro de um 

mesmo grupo, existir mais de uma afirmação que considere aplicável ao seu caso, 

marque-a também. Assegure-se de haver lido todas as afirmações dentro de cada grupo 

antes de fazer a escolha. 

1   0. Não me sinto triste. 

1. Sinto-me triste. 

2. Sinto-me triste continuamente e não posso deixar de sentir-me assim. 

3. Sinto-me tão triste ou tão infeliz que não posso suportá-lo. 

 

2. 0. Não me sinto particularmente desanimado em relação ao futuro. 

1. Sinto-me desanimado em relação ao futuro. 

2. Sinto que não existe nada porque lutar. 

3. O futuro não apresenta nenhuma esperança e as coisas não melhorarão. 

 

3. 0. Não me sinto como um fracassado. 

1. Fracassei mais do que a maioria das pessoas. 

2. Quando olho para trás, o único que vejo é um fracasso atrás do outro. 

3. Sou um fracasso total como pessoa. 

 

4. 0. As coisas me satisfazem tanto como antes. 

1. Não desfruto das coisas tanto como antes. 

2. Já não tenho nenhuma satisfação em relação às coisas. 

3. Estou insatisfeito ou chateado em relação a tudo. 

 

5. 0. Não me sinto particularmente culpado. 

1. Sinto-me culpado em muitas ocasiões. 

2. Sinto-me culpado na maioria das ocasiões. 

3. Sinto-me culpado constantemente. 

 

6. 0. Não acho que esteja sendo castigado. 

1. Sinto que talvez esteja sendo castigado. 

2. Espero ser castigado. 

3. Sinto que estou sendo castigado. 

 

7. 0. Não estou descontente comigo mesmo. 
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1. Estou descontente comigo mesmo. 

2. Estou desgostoso comigo mesmo. 

3. Detesto-me. 

 

8. 0. Não me considero pior do que qualquer outro. 

1. Critico-me por minha debilidade ou por meus erros. 

2. Sempre me culpo por minhas faltas. 

3. Culpo-me por tudo de ruim que acontece. 

 

9. 0. Não tenho nenhum pensamento de suicídio. 

1. Às vezes, penso em me suicidar, mas não o farei. 

2. Desejaria terminar com minha vida. 

3. Suicidar-me-ia se tivesse oportunidade. 

 

10. 0. Não choro mais do que o normal. 

1. Agora, choro mais do que antes. 

2. Choro sempre. 

3. Não posso deixar de chorar mesmo quando me proponho. 

 

11. 0. Não estou particularmente irritado. 

1. Chateio-me ou me irrito mais facilmente do que antes. 

2. Sinto-me sempre irritado. 

3. Agora não me irritam, de nenhuma maneira, coisas que antes me 

impacientavam. 

 

12. 0. Não perdi o interesse pelos outros. 

1. Estou menos interessado nos outros do que antes. 

2. Perdi grande parte do interesse pelos outros. 

3. Perdi completamente o interesse pelos outros. 

 

13. 0. Tomo minhas próprias decisões. 

1. Evito tomar decisões, mais do que antes. 

2. Para mim, tomar decisão é mais difícil do que antes. 

3 É impossível, para mim, tomar decisões. 

 

14. 0. Não acredito que tenha pior aspecto do que antes. 

1. Não estou preocupado porque pareço envelhecido e pouco atraente. 

2. Noto mudanças constantes em meu aspecto físico que me tornam pouco 

atraente. 

3. Acho que tenho um aspecto horrível. 

 

15. 0. Trabalho como antes. 

1. Tenho que me esforçar mais para começar a fazer algo. 
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2. Tenho que me obrigar a fazer algo. 

3. Sou incapaz de realizar alguma tarefa. 

 

16. 0. Durmo bem como sempre. 

1. Não durmo tão bem quanto antes. 

2. Acordo 1-2 horas antes do habitual e demoro a dormir de novo. 

3. Acordo várias horas antes do habitual e já não posso voltar a dormir. 

 

17. 0. Não me sinto mais cansado do que normalmente. 

1. Canso-me mais do que antes. 

2. Canso-me quando faço qualquer coisa. 

3. Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

18. 0. Meu apetite não diminuiu. 

1. Meu apetite não é tão bom quanto antes. 

2. Agora tenho muito menos apetite. 

3. Perdi completamente o apetite. 

 

19. 0. Não perdi peso ultimamente (se está tentando perder peso, esta pergunta 

fica invalidada). 

1. Perdi mais de 2 Kg. Estou tentando perder peso. 

2. Perdi mais de 4 Kg, intencionalmente, comendo menos. 

3. Perdi mais de 7 Kg. Sim _____Não______ (No caso afirmativo, invalidar 

a resposta) 

 

20. 0. Não estou preocupado por minha saúde. 

1. Preocupam-me os problemas físicos como dores, etc. O mal-estar no 

estômago ou as gripes. 

2. Preocupam-me as doenças e tenho dificuldade em pensar em outras coisas. 

3. Estou tão preocupado pelas doenças que não posso pensar em outras 

coisas. 

 

21. 0. Não observei nenhuma mudança em meu interesse pelo sexo. 

1. A relação sexual me atrai menos do que antes. 

2. Estou muito menos interessado no sexo do que antes. 

3. Perdi totalmente o interesse sexual. 

 

Qualifica-se somando somente as respostas, a forma de classificar a pontuação é a 

seguinte: 

0 a 12 pontos: pessoa sem depressão clínica 

13 a 20: sintomas depressivos leves 

21 a 30: depressão moderada 

31 ou mais: depressão severa 
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Pontuação:_______________Grau de depressão:_____________________________ 

Você apresentava sintomas de depressão antes das primeiras manifestações e/ou 

diagnóstico da doença? ( ) sim ( ) não 

 

Avaliador(a):____________________________________________________________ 

 

Fonte: Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J (junho de 1961). «An 

inventory for measuring depression». Arch. Gen. Psychiatry. 4: 561–71. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

.                                       
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da ansiedade após uma 

sessão de exercício”. Meu nome é Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, sou o pesquisador 

responsável, sou Professor da Universidade Federal Goiás - Regional Jataí e aluno de 

Pós-graduação do Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a 

outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via 

endereço eletrônico, por e-mail que vem em seguida, o bigbandeira@yahoo.com.br e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 

(64) 36326577 / (64) 996067573. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

O título da pesquisa é "Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da 

ansiedade após uma sessão de exercício". Você está sendo convidado(a) a participar do 

presente estudo que tem como objetivo avaliar a influência do polimorfismo na região 

promotora do gene SLC6A4 do transportador da serotonina e do polimorfismo Val66Met 

no gene BDNF sobre a ansiedade de adultos jovens submetidos a uma sessão de exercício 

aeróbio. Na primeira fase você realizará algumas avaliações físicas, preenchimento de 

questionários e coleta de amostra sanguínea para avaliação genética. Nas avaliações com 

questionários você realizará uma entrevista sobre seu perfil de saúde, avaliação da 

capacidade cardíaca e respiratória e responderá alguns questionários sobre Nível Habitual 

de Atividade Física Habitual, Depressão, Ansiedade e estresse. Na segunda fase do estudo 

serão selecionados 2 (dois) grupos de indivíduos com ansiedade. Os participantes serão 

submetidos a duas condições. Na primeira condição, os voluntários realizarão uma sessão 

de exercício físico em esteira com duração de 30 (trinta) minutos em intensidade leve à 

moderada e responderão uma pergunta sobre a intensidade da atividade. Na segunda 

condição, os voluntários ficarão sentados, relaxados e em silêncio por 30 (trinta) minutos 

realizando leituras. Em ambas as condições, os voluntários preencherão questionários de 

humor, 05 (cinco) minutos antes e 20 (vinte) minutos após o término das condições. No 

caso do uso dos questionários também poderão ser obtidos registros fotográficos, sonoros 

e/ou audiovisuais da conversa, pois é imprescindível o esclarecimento sobre a 

necessidade da concessão do uso de sua voz, imagem ou opinião. 

( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados 

da pesquisa; 
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( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa. 

O presente estudo apresenta baixo risco aos voluntários, uma vez que a coleta da amostra 

sanguínea será realizada por profissional habilitado e a intervenção aguda de exercício 

físico aeróbio será adequada à capacidade de cada indivíduo. Poderá haver um leve 

desconforto local e passageiro no local da punção venosa para coleta da amostra de 

sangue. A partir das informações deste estudo, você terá um conhecimento sobre a sua 

saúde física, nível de atividade física, estado de humor, assim como da sua capacidade 

física/funcional. Além disso, você estará contribuindo com informações importantes para 

outras pessoas no futuro. Você será mantido informado(a) sobre os resultados do estudo. 

Você tem garantida a liberdade para a retirada do consentimento e recusa de participação 

a qualquer momento, podendo deixar o estudo, sem qualquer prejuízo ou penalização e 

sem afetar a sua relação com a Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação. Além disso, o voluntário tem 

o direito de buscar indenização (reparação a danos imediatos ou futuros) decorrentes de 

sua participação na pesquisa. Você também tem a garantia expressa de liberdade de se 

recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou 

constrangimento em entrevistas e questionários que forem aplicados na pesquisa. Os 

resultados desse estudo serão publicados em revistas científicas especializadas. No 

entanto, as informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes, não sendo divulgada a identificação de qualquer participante, sendo 

respeitado o sigilo da identificação. Essa é uma pesquisa que envolve o armazenamento 

em banco de dados pessoal ou institucional; toda a pesquisa a ser feita com os dados que 

foram coletados deverá ser autorizada pelo/a participante e também será submetida 

novamente para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à CONEP. Portanto, 

justificamos a necessidade, relevância e oportunidade para usos futuros do material que 

for coletado, sendo fundamental o consentimento dos participantes da pesquisa, doadores 

do material biológico, autorizando a guarda do material coletado; 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou 

biobancos e biorrepositórios; 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou 

biobancos e biorrepositórios; 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

Eu,...........................................................................................................................,

 inscrito (a) sob o 

RG.:..............................................., CPF..................................................... , abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Polimorfismos dos genes SLC6A4 

e BDNF e resposta da ansiedade após uma sessão de exercício”. Informo ter mais de 18 

anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 

Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) responsável 
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Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com 

a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Jataí/GO, ........ de ............................................  de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 

  

 

 

 

 

 

 

  

Universidade Federal de Goiás - UFG / Regional Jataí. Rodovia BR 364 KM 192 - Setor 

Parque Industrial nº 3800, Caixa Postal 03, CEP: 75800-000, Jataí/Goiás. Telefone/Fax: 

(64) 36068201. Projeto de Pesquisa: “Efeito dos polimorfismos 5-HTTLPR (SLC6A4) e 

Val66Met (BDNF) sobre a resposta da ansiedade de adultos jovens após uma sessão de 

exercício aeróbio”. Pesquisador: Prof. Dr. Marcos Gonçalves Santana.                                 
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APÊNDICE I 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

Pesquisador: LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR 

Título da Pesquisa: Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da ansiedade 

após uma sessão de exercício 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Versão: 3 

CAAE: 69784317.4.0000.5083 

Área Temática: Genética Humana (Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana 

que não necessita de análise ética por parte da CONEP); 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Número do Parecer: 2.331.601 

DADOS DO PARECER 

Título da Pesquisa: Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da ansiedade 

após uma sessão de exercício. Pesquisador Responsável: LUIZ CARLOS BANDEIRA 

SANTOS JUNIOR. Equipe de pesquisa: Marcos Gonçalves de Santana; Wagner Gouvêa 

dos Santos; Giselle Soares Passos; Evellin Pereira Dourado.  

A prática de exercício físico está sendo utilizada como tratamento capaz de trazer 

respostas benéficas relacionadas a ansiedade. O presente projeto visa avaliar a influência 

do polimorfismo na região promotora do gene SLC6A4 do transportador da serotonina e 

do polimorfismo Val66Met no gene BDNF sobre a ansiedade de adultos jovens 

submetidos a uma sessão de exercício aeróbio. Para tanto, os pesquisadores pretendem 

avaliar 400 participantes, os quais são estudantes universitários, de ambos os sexos, na 

faixa etária entre 18 a 30 anos, que serão classificados em indivíduos com sintomas de 

ansiedade moderada a grave e sintomas leves. 

Apresentação do Projeto: 

Objetivo Primário: 

Avaliar a influência dos polimorfismos nos genes SLC6A4 e BDNF sobre a resposta da 

ansiedade de adultos jovens submetidos a uma sessão de exercício aeróbio. 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

Objetivo Secundário: 

• Determinar as frequências dos polimorfismos 5-HTTLPR do gene SLC6A4 e Val66Met 

do gene BDNF em adultos jovens; 

• Determinar a associação entre os polimorfismos mencionados com ansiedade, depressão 

e estresse; 

• Determinar a influência dos polimorfismos sobre o estado de ansiedade após uma sessão 

de exercício aeróbico. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

- Riscos inerentes à prática de exercícios físicos comuns: lipotímias, cansaço leve. 
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- Riscos inerentes à coleta de material sanguíneo: necessidade de mais de uma punção; 

desconforto e dolorimento local. 

- Risco do preenchimento inadequado de questionários propostos por constrangimento, 

muito embora as identidades dos voluntários serão totalmente preservadas e não 

divulgadas. 

- Os exercícios físicos e a coleta do sangue serão realizados em ambiente Hospitalar e sob 

supervisão de um profissional médico. 

Benefícios: 

- Contribuir com o entendimento de mecanismos genéticos que podem apontar nos 

relevantes benefícios da prática de exercícios contra uma doença que tem incidência 

mundial, multirracial, em todas as faixas etárias, sem distinção de gênero. 

- Propiciar orientação adequada aos voluntários da pesquisa, com possibilidade de 

extensão à comunidade. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: No presente projeto, os pesquisadores 

pretendem recrutar 400 participantes, os quais serão estudantes universitários. Os critérios 

de inclusão adotados pelo estudo serão: ter entre 18 e 30 anos de idade; estar apto a 

realizar atividades físicas, avaliada por meio do Questionário de Prontidão para Atividade 

Física - PAR-Q (55); IMC 18,5 kg/m2 e < 30 kg/m2; não apresentar histórico de doenças 

cardiovasculares ou respiratórias; não ser fumante. Os critérios de não inclusão serão: 

qualquer condição de saúde física ou mental que impeça a realização dos protocolos de 

exercícios aeróbios; uso de medicamentos psiquiátricos; participação em tratamento de 

psicoterapia nos últimos seis meses.serão classificados em indivíduos com sintomas de 

ansiedade moderada a grave (Inventário de Beck 20) e sintomas leves (Inventário de Beck 

<20). Na primeira fase do estudo serão realizados os seguintes procedimentos: Anamnese, 

Avaliação da Aptidão Aeróbia (teste do degrau), Aplicação de Questionários (Prontidão 

para Prática da Atividade Física - PAR-Q, Nível Habitual de Atividade Física [Baecke], 

Inventário de Depressão e Ansiedade de Beck e Inventário de Ansiedade Estado-Traço 

[IDATE Traço- Estado], Escala de Estresse Percebido), coleta da amostra sanguínea e 

genotipagem. Na segunda fase do estudo serão selecionados 2 (dois) grupos de indivíduos 

com ansiedade moderada a grave pareados pelo sexo e escores de ansiedade 

(apresentando ou não polimorfismos em ambos os genes). Os grupos serão submetidos a 

duas condições, Experimental (Exercício Aeróbio) e Controle (Leitura). Na Condição 

Experimental os voluntários realizarão uma sessão de exercício físico em esteira com 

duração de 30 (trinta) minutos a 65% (sessenta e cinco) da frequência cardíaca de reserva 

e responderão a Escala de Borg aos 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) minutos da atividade. 

Na Condição Controle os voluntários serão instruídos a permanecerem sentados, 

relaxados e em silêncio por 30 (trinta) minutos realizando leituras. Em ambas as 

condições, os voluntários preencherão os questionários de Perfil de Humor (POMS) e 

IDATE-Estado, 05 (cinco) minutos antes e 20 (vinte) minutos após o término das 

intervenções. O estudo será realizado na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, 

Campus Jatobá. A triagem para seleção dos participantes e as intervenções ocorrerão na 

Clínica Escola de Fisioterapia e no Hospital Padre Tiago na Providência de Deus.  
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A coleta para amostragem do DNA e as análises dos materiais ocorrerão no Laboratório 

de Genética situado nas dependências do prédio do Curso de Biomedicina da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. O TCLE está bem descrito e contém 

todos os itens necessários a avaliação ética, inclusive no que se refere a retenção de 

amostras para uso futuro. 

- Todos os termos obrigatórios necessário a avaliação foram apresentados, conforme 

consta em anexo. 

- Anexaram declaração de que somente iniciarão a pesquisa após a aprovação do Comitê 

de Ética. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Após análise dos documentos postados somos favoráveis à aprovação do presente 

protocolo de pesquisa, smj deste Comitê. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente 

protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos 

vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 

pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-UFG o Relatório Final baseado 

na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com 

o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 

dias após o encerramento da pesquisa, prevista para dezembro de 2018. Este parecer foi 

elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas do Projeto 

João Batista de Souza 

Aceito 

Declaração de Manuseio Material 

Biológico / Biorepositório / Biobanco 

Aceito 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 


