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Resumo 

 

Humes EC. Avaliação de diagnóstico psiquiátrico relatado, sintomas depressivos e 

ansiosos, estratégias para seu enfrentamento e correlação com o desempenho em 

exame de seleção para residência médica. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: Apesar da grande literatura sobre saúde mental de estudantes de 

Medicina e médicos residentes, pouco se conhece sobre seu impacto no desempenho 

em processos de seleção para ingresso na residência médica. Este estudo teve como 

objetivo avaliar a associação entre sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa e 

diagnóstico psiquiátrico relatado com o desempenho no processo seletivo para 

ingresso na residência médica. Adicionalmente foram avaliados dados 

sociodemográficos, uso de psicotrópicos, betabloqueadores e tratamentos 

complementares. Métodos: Os candidatos participaram da pesquisa após a segunda 

rodada de exames da seleção de residência médica de acesso direto na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em dezembro de 2014. O desempenho foi 

avaliado pela nota final. Sintomatologia depressiva foi avaliada pelo Inventário rápido 

de Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável (QIDS-SR); Ansiedade-

Traço e Ansiedade-Estado foram avaliadas através do Inventário de Ansiedade Traço-

Estado (IDATE). Dados sociodemográficos, uso de medicamentos, informações sobre 

psicoterapia e atividade física foram acessados por questões elaboradas 

especificamente para esta avaliação. Realizamos análise bivariada para investigar a 

associação de variáveis com o desempenho e análise de regressão linear múltipla com 

o método Backward de eliminação para avaliar a influência dessas variáveis, em 

conjunto. Realizamos ainda análise de mediação para investigar se o diagnóstico 

psiquiátrico atuaria como mediador em um possível efeito da Ansiedade-Traço sobre o 

desempenho. Outros modelos foram desenvolvidos para investigar se a intensidade de 

sintomas depressivos e Ansiedade-Estado atuariam como mediadores em um possível 



efeito do diagnóstico psiquiátrico sobre o desempenho. Resultados: 515 dos 643 

candidatos da seleção de residência médica (80,1%) participaram do estudo. 

Diagnóstico psiquiátrico relatado, Ansiedade-Traço, bem como idade, gênero, religião, 

frequentar curso preparatório para prova de residência médica, ter realizado provas 

de residência médica em anos anteriores, uso de psicotrópicos e número de aplicações 

para programas de residência médica naquele ano apresentaram associação com 

desempenho na análise bivariada. Diagnóstico psiquiátrico relatado, idade, frequentar 

curso preparatório para prova de residência médica e número de aplicações para 

programas de residência médica naquele ano mantiveram significativa associação com 

o desempenho na análise de regressão linear múltipla. A análise de mediação mostrou 

que Ansiedade-Traço influencia o desempenho direta e indiretamente, mediada pelo 

diagnóstico psiquiátrico. Sintomatologia depressiva e a Ansiedade-Estado não 

mediaram o efeito do diagnóstico psiquiátrico sobre o desempenho. Conclusão: Os 

dados sugerem que a existência de um diagnóstico psiquiátrico prejudica o 

desempenho em um processo de seleção para ingresso na residência médica, 

independente de sintomas atuais e outros fatores. Níveis mais elevados de Ansiedade-

Traço prejudicam o desempenho direta e indiretamente via diagnóstico psiquiátrico.  

Desta forma, se replicados, nossos resultados indicam a necessidade de estudos para 

entender os mecanismos subjacentes a esse impacto e para investigar o papel de 

estratégias para prevenção, detecção precoce e tratamento da morbidade psiquiátrica 

em graduandos e em candidatos a seleção de residência médica. 

 

Descritores: Ansiedade; Depressão; Estudantes de Medicina; Saúde Mental; 

Transtornos Mentais; Desempenho Acadêmico; Psicotrópicos. 



Summary 

 

Humes EC. Reported psychiatric diagnosis, depressive and anxious symptoms, 

management strategies and correlation to performance during Medical Residency 

Selection. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2019. 

Introduction: Despite large literature on Medical Students and Residents Mental 

Health there is little literature on its impact on performance during Medical Residency. 

This study aimed to assess the association between performance during Medical 

Residency Selection (MRS) and depressive and anxiety symptoms, and reported 

Psychiatric Diagnosis (rPD). Sociodemographic data, use of psychotropics, 

betablockers, and complementary treatments were assessed.  Methods: Candidates 

were invited to participate in this study after the second round of examinations of MRS 

at the University of Sao Paulo Medical School, Brazil, in December 2014. Performance 

was assessed by final grade. Depressive symptoms were assessed by the Quick 

Inventory of Depressive Symptomatology Self-Report (QIDS-SR). Trait-Anxiety (Trait-A) 

and State-Anxiety (State-A) were assessed by the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). 

Sociodemographic data, use of medications, information regarding psychotherapy and 

physical activity were assessed by a questionnaire specifically developed to this 

evaluation. Bivariate analysis were performed to investigate the association between 

performance and each variable, and a Backward Multiple Linear Regression was 

conducted to assess the impact of the variables as a hole. Mediation analysis was 

conducted to assess possible mediation effect of rPD in the impact of Trait-A in 

performance, as well as possible the role of State-A and depressive symptoms in the 

effect of rPD in performance. Results: 515 of the 643 MRS candidates (80.1%) 

participated in the study. Trait-A, and rPD, as well as age, gender, religion, attending 

preparatory course for MRS, having undergone MRS in previous years, use of 

psychotropics and number of applications for MRS that year presented association in 

the bivariate analysis with performance. rPD, age, attending preparatory course for 



MRS, and number of applications for MRS that year maintained statistically significant 

impact on performance in a multiple regression analysis. The mediation analysis 

revealed that final performance was impacted by Trait-A both directly and indirectly, 

mediated by rPD. State-A and QIDS-SR did not mediate the impact of rPD in final 

performance. Conclusion: The data suggest the presence of a psychiatric diagnosis is 

associated to poorer performance in MRS, regardless of current symptoms and other 

factors. Higher levels of Trait-A impact performance both directly and mediated by 

rPD. Therefore, if replicated, our results indicate the need of more studies to 

understand underlying mechanisms and the impact of prevention, early detection, and 

treatment of psychiatric morbidity of medical students and MRS candidates.  

 

Descriptors: Anxiety; Depression; Students, Medical; Mental Health; Mental Disorders; 

Academic Performance; Psychotropic Drugs.  
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 Introdução 

 

 

A formação médica vem evoluindo de maneira significativa ao longo dos últimos 

séculos, junto ao conhecimento médico que vem sido acumulado. Se em tempos Hipocráticos 

o Juramento do profissional incluía a não realização da talha, na atual versão utilizada há a 

total vedação a realização de procedimentos relacionados ao aborto e havia a discussão a 

época sobre migração uterina na produção de sintomas, atualmente compreendemos de 

maneira significativamente melhor os mecanismos que necessitam ser controlados para a 

realização de procedimentos cirúrgicos, há a previsão legal de casos de abortamentos e que o 

útero não está envolvido na produção de sintomas e que estes sintomas não estão restritos a 

mulheres (1). A estrutura de ensino-aprendizagem da medicina segue próxima ao modelo 

hipocrático, com o ensino passado de mestres para alunos, sejam eles alunos de graduação, de 

especialização ou pós-graduação, muitas vezes de maneira baseada na prática profissional. 

Este processo, como diversos processos de ensino, envolve avaliações durante o curso, para 

emissão de certificações e/ou para seleção em novos passos do processo de ensino, 

respectivamente provas regulares durante o curso médico, provas de ordem e provas 

relacionadas a processos seletivos vestibulares e para os programas de residência médica, 

sendo que muitas vezes parte das provas podem ser utilizadas em mais de um ponto do 

processo. 

A graduação em Medicina apresenta diversos modelos mundialmente, no Brasil, assim 

como em alguns países, segue o modelo de acesso direto, onde o aluno adentra a formação 

médica como um curso de graduação (2, 3). Em outros países a formação médica já é em si só 

uma forma de pós-graduação, onde após a realização de um curso introdutório, geralmente 

ligado à formação em ciências biomédicas, o aluno aplica para uma nova formação em 

medicina (2).  
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 A habilitação profissional pode ser concedida de maneira automática ao final do curso 

médico, como é o caso brasileiro, mas em outros países há exames que são realizados ao longo 

do curso médico e/ou ao final deste. 

Nos Estados Unidos da América, o ensino de Medicina ocorre no contexto de pós-

graduação, após um curso geral os estudantes participam de uma formação de quatro anos de 

Medicina. Para a documentação da habilitação profissional os estudantes são submetidos a 

uma série de exames, os “steps” do USMLE (United States Medical Licensing Examination), 

exames realizados ao longo da escola médica nos Estados Unidos da América ou ao final e que 

podem ser realizadas até a aprovação durante a formação médica. São um total de 4 “steps”, o 

primeiro, Step 1, que avalia o conhecimento de ciências básicas, o segundo “step” (Step 2 – 

Clinical Knowledge) e o terceiro (Step 2 – Clinical Skills) são provas teóricas que avaliam o 

conhecimento (principalmente em prevenção de adoecimento e promoção de saúde) e a 

prática clínica. No “step” final (Step 3) há a translação deste conhecimento e habilidades para 

o atendimento clínico em avaliações teóricas em dois dias, o primeiro Foundations of 

Independent Practice (FIP) e em um segundo dia conhecido como Advanced Clinical Medicine 

(ACM) (4). No modelo norte-americano há um limite de três tentativas por ano por “step”, com 

um máximo geral de sete tentativas por “step”, sendo que o candidato deverá ser aprovado 

em uma janela de sete anos a partir da primeira aplicação (4). Estas limitações são limitações 

gerais, entretanto alguns estados apresentam limitações mais restritivas (4). 

 Uma meta-análise de estratégias de seleção de residentes evidenciou que as notas dos 

steps USMLE e da National Board of Medical Examiners (NBME) estavam associados a 

melhores desempenho nas outras fases dos exames, durante os programas de residência e nas 

avaliações de certificação nas especialidades (5). 

No Canadá a formação segue o modelo americano e há duas provas para a obtenção 

do título em Medicina, as MCCQ Examinations (Medical Council of Canada Qualifying 

Examination), que são realizadas ao final do curso médico. A primeira é um teste 
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 computadorizado que avalia o conhecimento médico e a capacidade de tomada de decisão 

clínica (6). A segunda é um exame de dois dias que avalia a competência, conhecimentos, 

habilidades e atitudes clínicas consideradas essenciais para a prática clínica (7). 

Na Inglaterra, o título, geralmente MBBS, do latim Medicinae Baccalaureus 

Baccalaureus Chirurgiae, que corresponde a Bacharel em Medicina e Bacharelado em Cirurgia, 

é concedido ao final dos 5 anos de curso de graduação médica ou 4 anos de pós-graduação em 

Medicina (8). Na Argentina, assim como na Espanha o título de médico é concedido 

automaticamente ao final do curso médico de seis anos. 

O ensino da prática médica, em especial nos contextos das especialidades, nas diversas 

realidades, entretanto está frequentemente associado aos programas de pós-graduação, em 

especial a residência médica (2). 

Os programas de residência médica se iniciaram ainda no século XIX, a partir da 

demanda por treinamento de médicos em instituições hospitalares (9-11). A nomenclatura 

remete ao então requisito da “residência”, a necessidade de permanecer como residente, 

morador, da instituição de ensino (9-11).  Os primeiros programas de residências médicas 

brasileiras foram iniciados na Faculdade de Medicina da USP em 1944, entretanto a sua 

regulamentação ocorreu apenas em 1977 (9, 12).  

O acesso aos programas de residência médica também varia de maneira importante 

em todo o mundo (13). Em uma grande maioria dos países a seleção de residentes é baseada 

em critérios locais de cada programa, com independência para a organização do processo, mas 

em alguns países o processo apresenta importante centralização.  

Por exemplo nos Estados Unidos da América, ela envolve a realização de entrevista 

que pode apresentar papel superior a avaliação curricular, através de programa nacional 

específico, o NRMP (National Resident Matching Program) (2). A análise curricular dos 

candidatos geralmente inclui as notas das provas nacionais para a certificação para a profissão 

médica, como o USMLE, desempenho durante o curso médico e cartas de referências (14, 15). 
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 Cada programa possui liberdade para a seleção dos candidatos que considerarem mais 

adequados (14, 15).  

No Canadá existe um programa centralizado para avaliação dos residentes, o CaRMS 

(Canadian Resident Matching Service), que tem como exigência, além das provas de 

certificação profissional, a necessidade da realização de uma prova específica, a National 

Assessment Collaboration Examination para estudantes internacionais (16). Atualmente, em 

média, cada candidato aplica para aproximadamente 18 programas de residência (17). 

Na Inglaterra, desde a segunda metade da década passada, o sistema envolve a 

realização de dois anos de treinamento geral que são seguidos por uma seleção competitiva 

pelos diversos programas, quando ao final do treinamento o médico recebe sua certificação de 

especialista (18).  

Na Espanha a pontuação para a seleção de Residências Médicas é realizada através de 

pontuação de prova nacional centralizada, que corresponde a até 75% da nota máxima final, e 

a análise de títulos, que está limitada a até 25% da nota máxima final (19), não havendo 

pontuação ou possibilidade de entrevista para seleção de candidatos. Na Argentina 

atualmente o modelo está migrando no sentido de uma avaliação nacional unificada, o 

Examen Único Médico (20). No processo seletivo, além da nota no Examen Único Médico, 

outros elementos para a seleção dos residentes, incluindo antecedentes e entrevista, e seus 

pesos, são definidos individualmente pelos programas (20). 

 No Brasil atualmente o modelo de seleção dos residentes é nacionalmente unificado e 

foi regulamentado em 1999 pelo Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), que 

instituiu uma prova única por instituição, a partir de 2001, com questões objetivas 

correspondendo a, no mínimo, 90% da nota final (21, 22). A partir de 2004 foi facultada a 

realização de uma prova teórico-prática (peso de 40% a 50% da nota final), após uma prova 

teórica (com peso na nota final de 50%) e eventualmente a realização de uma avaliação 

curricular associada a entrevista (peso equivalente a até 10% da nota final) (11, 23). Não há 
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 limites para o número de vezes que um candidato aplica para um determinado programa de 

residência, mas ele apenas pode fazê-lo uma vez ao ano quando o concurso público é aberto, 

ou o número máximo de programas que o candidato pode se candidatar.  

Muitos candidatos atualmente utilizam-se de cursos preparatórios para o concurso, os 

cursinhos (11). Esta utilização está relacionada não apenas ao estudo para as provas de seleção 

de residência, mas muitas vezes são utilizadas como substituição de materiais didáticos do 

curso médico regular (11). Em outras realidades a existência de cursos preparatórios para as 

avaliações externas ao curso médico também existe, como os cursos para preparação para o 

USMLE, apesar de evidências no sentido de que estes não estão associados a melhor 

desempenho nas provas (24, 25). 

 

Sintomas depressivos, ansiedade e diagnóstico psiquiátrico durante a formação 

médica 

Estudantes de Medicina e médicos apresentam prevalência mais altas de sofrimento 

psíquico, desde burnout, incluindo sintomatologia depressiva e, em especial, ideação e risco de 

suicídio, em relação a população geral ajustada para idade (26, 27). Entre os elementos que 

são comumente relatados estão o contato com o sofrimento humano, a alta competitividade, 

a quebra da onipotência dos profissionais e as altas cargas horárias. 

Burnout é uma síndrome psicológica relacionada ao trabalho, caracterizada pela 

presença de sintomas de exaustão emocional, despersonalização e redução da sensação de 

realização pessoal. Apesar de não se configurar como um transtorno mental, está associado a 

um importante grau de sofrimento psíquico. Sua prevalência já foi determinada como 

significativa entre estudantes de Medicina (28, 29), médicos residentes (30) e médicos 

formados (31). 

Recentes meta-análises nacionais (29) e internacionais (32, 33) demonstraram as altas 

prevalências de sintomatologia depressiva em estudantes de medicina. Os estudos nacionais 
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 observaram uma prevalência de sintomatologia depressiva, em 25 estudos de 30,6%, superior 

aos achados dos estudos internacionais, que incluíram estudos brasileiros, de 27,2% (33) a 

28,0% (32).  

Esta diferença de prevalências entre as revisões nacionais e os internacionais, 

possivelmente está relacionada a diferença nos mecanismos de admissão a escola médica 

(acesso direto em contraposição ao curso como pós-graduação). Prevalências similares foram 

replicados em residentes médicos (34), com prevalências observadas de 28,8%, com um 

aumento com a progressão dos programas de residência. 

Um dado bastante relevante é que nos estudos apenas uma pequena proporção dos 

estudantes de Medicina, que preenchem os critérios das investigações para quadros 

sugestivos de depressão, buscam efetivamente tratamento psiquiátrico, entre 12,9% (32) e 

15,7% (33). 

Há um menor número de estudos que investigaram a prevalência de ansiedade entre 

estudantes de medicina, médicos residentes e médicos formados. Entretanto, em especial em 

relação aos primeiros, parece haver uma prevalência aumentada em relação a população 

geral, com prevalência agregada de aproximadamente 32,9% na população de estudantes de 

Medicina brasileiros (29, 35, 36). 

O adoecimento psiquiátrico e o burnout estão associados a maior risco para suicídio, 

fato que é observado nesta população (37). Estudantes de Medicina apresentam altas taxas de 

ideação suicida 11,1% (33), similares às encontradas entre médicos residentes, 12,8% (38). 

Médicos do sexo masculino apresentam risco aumentado em 41% em relação a população 

geral, enquanto mulheres médicas apresentam risco aumentado em 127% (27). Este risco 

aumentado estaria associado não apenas ao maior risco para adoecimento psiquiátrico, mas 

também ao maior acesso e conhecimento de métodos suicidas letais. 

O adoecimento psíquico ao longo do curso médico pode impactar negativamente o 

aprendizado (39-41). A percepção de pior desempenho em avaliações está associada a maior 



 8 

 

 sintomatologia depressiva  (41-44) e sintomas ansiosos (45). Em um estudo nacional com 

estudantes universitários o diagnóstico psiquiátrico esteve associado a pior performance geral 

em relação a aqueles sem diagnóstico psiquiátrico (46), apesar de menores taxas de abandono 

e maiores taxas de conclusão após o tratamento. Este achado que vai de encontro a literatura 

internacional onde estudantes com diagnóstico psiquiátrico estavam sob maior risco de pior 

performance e maior risco de abandono do curso (44, 47). 

 

Barreiras a busca de tratamento por estudantes de medicina e médicos residentes 

A literatura demonstra que uma pequena parcela dos estudantes de medicina que 

apresentam sintomatologia sugestiva de transtornos depressivos, busca alguma forma de 

tratamento psiquiátrico, não necessariamente correspondendo a remissão total dos sintomas 

(32, 33). Estes baixos índices estão relacionados a diversos fatores, em especial a normalização 

do adoecimento, a percepção de não necessidade de tratamento, além de falta de tempo para 

busca de tratamento, medos relacionados a confidencialidade e ao estigma relacionado a 

procura de serviços de saúde mental, todos relacionados ao estigma em relação ao 

adoecimento psiquiátrico, além de percepções distorcidas sobre o funcionamento do curso 

médico (48-51). Os relatos de preocupação sobre confidencialidade são mais importantes em 

contextos em que possuir diagnóstico psiquiátrico e/ou usar psicotrópicos deve ser reportado 

no momento do registro junto a conselhos profissionais, como ainda é o caso em muitos 

estados norte-americanos (52). O desconhecimento de evidências no sentido do potencial 

impacto positivo do tratamento (46) e a preocupação em relação aos efeitos do tratamento 

também impactam negativamente na busca de tratamento.  

O estigma em relação aos portadores de transtornos mentais não ocorre apenas 

direcionado por pessoas que não possuem adoecimento psiquiátrico, na realidade o 

adoecimento psiquiátrico está diretamente associado a maior risco de estudantes de Medicina 
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 apresentarem comportamentos estigmatizantes (53). O auto-estigma, o estigma em relação ao 

próprio adoecimento, está associado a maior risco de suicídio (54). 

O estigma está relacionado não apenas a comportamentos aprendidos na sociedade, 

mas também a exemplos de professores durante a formação médica, que muitas vezes 

apresentam igualmente comportamentos estigmatizantes em relação a saúde mental (55). 

Assim são necessárias não apenas a produção de dados sobre os impactos do adoecimento, da 

necessidade de tratamento, mas também atividades institucionais para a redução de estigma, 

focadas em toda a comunidade universitária, não apenas os alunos. 

 

Impacto de sintomatologia ansiosa no desempenho 

Apreensão ansiosa e respostas ao medo, como aumento da vigília e alterações 

cardiovasculares, são consideradas respostas adaptativas relacionadas a evolução humana, 

sendo especialmente importantes na resposta ao perigo, percebido ou real, favorecendo que 

os indivíduos apresentem comportamentos que reduzam o estado afetivo negativo (56). A 

resposta exagerada a este estado, associada a hiperexcitação de alguns circuitos cerebrais, 

incluindo a amigdala, é associada a hipervigilância e resposta exacerbada a estímulos, 

facilitando fenômenos de sensibilização cerebral (56). Neste contexto, a ansiedade é 

considerada uma resposta com potencial positivo para melhoria. 

 A literatura sobre o impacto de ansiedade sobre o desempenho não é recente, há uma 

importante discussão do impacto deste fenômeno sobre o desempenho. Classicamente a visão 

sobre a relação entre ansiedade e o desempenho foi percebida como uma curva em U 

invertida, onde o pior desempenho no processo de ensino/aprendizagem estava associada aos 

extremos de ansiedade (57). Modernamente a visão é que haja uma relação positiva entre 

ansiedade e o aprendizado até um determinado ponto, considerado ótimo, quando a 
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 ansiedade passaria a apresentar um impacto progressivamente negativo, possivelmente 

correlacionado a maior prevalência de diagnósticos psiquiátricos (58).  

 

 

Impacto de ansiedade, sintomatologia depressiva e diagnóstico psiquiátrico no 

desempenho em provas de seleção para a residência ou exames da ordem médica 

A partir da revisão da literatura, localizamos na literatura nacional apenas um estudo 

associando o desempenho em provas práticas de seleções de médicos residentes a estado 

ansioso, mas não a sintomas depressivos, ansiosos (59). Marafanti e colaboradores em 2013 

publicaram estudo onde avaliaram os traços ansiosos de sexto-anistas do curso de medicina, 

bem como sexo, idade, uso de medicamentos, horas de sono, tabagismo, trabalho e anos de 

cursinho pré-vestibular. Foram observados altos escores de ansiedade para a maioria dos 

formandos, sendo que a avaliação do impacto da ansiedade traço no desempenho foi realizada 

comparando aqueles com ansiedade traço dentro de parâmetros determinados como usuais 

versus portadores de ansiedade traço elevada, sendo que a medida para avaliação do 

desempenho foi a aprovação ou não no programa de residência da instituição, a Faculdade de 

Medicina do ABC, FMABC, na região metropolitana de São Paulo, uma instituição que apesar 

de ser considerada referencia em diversas áreas, apresenta uma menor concorrência pelas 

vagas. Os autores não observaram relação entre traço ansioso elevado e o desempenho na 

prova de residência. Este estudo também não avaliou sintomatologia depressiva e estado 

ansioso no momento da prova, bem como a presença de diagnóstico psiquiátrico relatado ou 

estratégias para o manejo de sintomas ansiosos. 

 Estudos investigando a associação entre sintomas depressivos ou ansiosos com o 

desempenho em avaliações durante o curso médico, em especial no desempenho de 

avaliações de estágios práticos e na realização de partes do exame nacional norte-americano 

de licenciamento profissional tem mostrado resultados contrastantes (60-65). 
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 Arndt e colaboradores (1986) não observaram relação entre a ansiedade traço de 75 

estudantes do segundo ano de medicina em Londres e o desempenho nas avaliações, oral e 

escrita (60). Entretanto o desempenho nas avaliações apresentava um padrão de parábola 

invertida, com pior desempenho para aqueles com ansiedade traço mais baixa ou mais alta. 

Frierson e Hoband (1987), avaliaram 108 alunos norte-americanos do segundo ano de 

medicina, e encontraram associação inversa entre sintomatologia ansiosa crônica relacionada 

a avaliações e o desempenho na avaliação nacional de certificação médica norte-americana, a 

National Board of Medical Examiners (NBME) Part I Examination, predecessora do “step” 1 do 

USMLE (61).  

Clark DC e colaboradores (1988) não encontraram associação significativa, entre maior 

sintomatologia depressiva durante os quatro anos de escola de medicina e o desempenho em 

avaliações durante a formação médica (a média durante o curso de graduação anterior a 

faculdade de Medicina, a nota de admissão o Medical College Admissions Test (MCAT) e o 

desempenho durante o curso médico) e a nota na NMBE Part I Examination (62). 

Frierson e Hoband, em estudo publicado em 1992, realizado com 85 alunos do 

segundo ano da Escola de Medicina da Universidade de Wake Forest, encontraram uma 

relação inversa entre o desempenho na NMBE Part I Examination, e ansiedade de avaliação 

aguda, mas não com a crônica (63). 

Reteguiz (2006) em um estudo com 150 estudantes do terceiro ano de medicina norte-

americanos, não encontrou relação entre ansiedade avaliatória e o desempenho quando 

submetidos a provas teóricas e práticas (64). 

Green e colaboradores (2016) observaram que desempenho no “step” 1 do USMLE, 

ajustado por nota no MCAT, estava modestamente correlacionada de maneira inversa a 

ansiedade de desempenho em estudantes de segundo ano de medicina de Yale (65). 

A literatura apresenta uma ampla gama de estudos onde é observada a associação 

inversa, verificando o impacto de avaliações, durante o curso médico e após, sobre a 
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 sintomatologia psiquiátrica. Uma meta-análise de 2014 sugere que há sim um impacto da 

testagem sobre os escores de saúde mental de estudantes (66). Este achado, entretanto, ao 

nosso ver está de acordo com o modelo de adoecimento psíquico, onde os estressores 

ambientais podem contribuir para exacerbação de sintomas, mas não são suficientes para 

causar necessariamente adoecimento e/ou impacto no processo de aprendizagem e o 

desempenho no processo avaliatório uma vez que sintomatologia depressiva e ansiosa estão 

relacionadas a pior desempenho na função executiva (67, 68), que pode impactar 

negativamente na aprendizagem e no desempenho em avaliações (69). 

  

Estratégias de enfrentamento de sintomatologia psíquica por estudantes de 

medicina e médicos 

A resiliência, do latim: resilire, “voltar atrás”, é a capacidade de enfrentar e superar 

adversidades, com transformação e crescimento pessoais. Inicialmente a resiliência era tida 

como uma característica inata e não modificável, sendo que não haveria espaço para 

modificações nas características individuais (70). Nos últimos anos, além da discussão sobre 

estratégias sobre como desenvolve-la, há um maior volume de evidências no sentido de sua 

importância como habilidade adaptativa para o estudante de Medicina, com significativo 

impacto na sua qualidade de vida (71).  

A literatura apresenta extensa documentação sobre as estratégias utilizadas por 

estudantes de medicina, médicos residentes e médicos formados para enfrentamento de 

sintomatologia psíquica ao longo do percurso de formação e profissional, que podem ou não 

apresentar impacto na resiliência individual (72). Estas estratégias são diversas, modificando-

se em diferentes realidades, em relação a gênero, localização, momento histórico ou 

momento dos profissionais. Elas podem ser divididas entre fatores estruturais, como presença 

de rede social e familiar (73), e as com caráter mais reativo, como a busca de atividade física, 

de tratamento para transtornos mentais (através de psicoterapia e/ou tratamentos 
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 biológicos), consumo de álcool, tabaco e outras drogas, religiosidade e prática religiosa, 

isolamento pessoal. 

 

Uso de medicamentos e desempenho em exames acadêmicos 

Médicos e estudantes de medicina são uma população especialmente exposta a 

possibilidade de automedicação, uso recreacional e uso de substâncias para melhoria de 

performance acadêmica. Há especial volume de literatura relacionado ao uso de estimulantes 

(74-77). Estes achados estão associados ao conhecimento de mecanismos relacionados ao 

adoecimento e manejo de patologias, bem como características de personalidade desta 

população (78, 79). O uso de outros psicotrópicos também é importante devido as altas 

prevalências de transtornos mentais já discutidas. 

Na nossa experiência, no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, no 

Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno da FMUSP (GRAPAL) e no consultório particular, 

outras medicações ainda são bastante utilizadas por candidatos durante o processo de seleção 

para a residência médica. Apesar de relato na literatura de melhora de desempenho com o uso 

de beta-bloqueadores, em especial o propranol, muitos candidatos nos referem tal uso, além 

de uso anedótico de outras medicações incluindo anticolinesterásicos e tratamentos 

complementares, em especial homeopatia, uso de fitoterápicos e uso de complexos 

vitamínicos. Apesar de relatos na literatura no sentido de que tal uso possa ser positivo (80), o 

relato de uso de betabloqueadores entre a população de médicos e estudantes de medicina é 

restrito a um único estudo francês (81). Não localizamos, na literatura, quaisquer relatos do 

uso das demais estratégias medicamentosas de potencialização de desempenho em 

estudantes de medicina e médicos com objetivo outro além de tratamento. 
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 Estratégias não farmacológicas e desempenho em exames acadêmicos 

Na literatura a principal estratégia não farmacológica elencada para o manejo de 

transtornos mentais é a psicoterapia, principalmente de orientação cognitivo comportamental. 

Em relação ao impacto de sintomas psíquicos no desempenho em exames acadêmicos, há 

evidências de eficácia de seminários para direcionamento de estudos, estratégias de estudo, 

psicoeducação, de estratégias de mindfulness e estratégias combinadas (82-85). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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 Objetivos 

 

 

1. Investigar a gravidade de sintomas depressivos, intensidade de Ansiedade-Estado e 

Ansiedade-Traço, e a prevalência de transtornos psiquiátricos em uma população de 

médicos participantes do processo de seleção para uma residência médica. 

2. Investigar a associação de intensidade de sintomas depressivos, Ansiedade-Estado e 

Ansiedade-Traço com o desempenho no processo seletivo. 

3. Investigar a frequência de utilização de estratégias farmacológicas e não 

farmacológicas com potencial impacto no estado psíquico dos candidatos. 

4. Investigar a associação entre transtorno psiquiátrico e o desempenho no processo 

seletivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hipóteses 
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 Hipóteses 

 

 

1. Existe uma associação inversa entre a intensidade de sintomas depressivos e 

desempenho no processo seletivo. 

2. Existe uma associação inversa entre a intensidade de Ansiedade-Estado e desempenho 

no processo seletivo. 

3. Existe uma associação inversa entre a intensidade de Ansiedade-Traço e desempenho 

no processo seletivo. 

4. Existe uma associação entre a presença de transtorno psiquiátrico e desempenho no 

processo seletivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Métodos 
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 Métodos 

 

 

 Casuística 

 Foram convidados a participar no estudo todos os 642 candidatos aprovados para a 

segunda fase do processo de seleção da Residência Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo nos programas de “Áreas Básicas e Especialidades de Acesso 

Direto”, conforme definido pelo processo seletivo. Foram incluídos no estudo aqueles que 

aceitaram participar de modo voluntário, após convite, informação sobre os procedimentos 

envolvidos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (anexo 1).   

Para não influenciar no processo seletivo, os candidatos foram convidados a participar 

do estudo após a realização da prova. 

 

 

Instrumentos de avaliação 

Os dados relativos ao desempenho dos candidatos, incluindo a nota final, foram 

fornecidas pela COREME. Os demais dados foram obtidos com os instrumentos descritos a 

seguir.  

1. Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE; State-Trait Anxiety Inventory) (ANEXO 2) 

(86):  

O IDATE é uma escala de autopreenchimento para avaliação de duas características 

relacionadas a ansiedade: o estado e o traço. O estado correspondente a ansiedade 

transitória, experimentada no momento da avaliação. O traço, correspondente à 

tendência de o indivíduo perceber situações como ameaçadoras e, portanto, reagir 

com aumento da Ansiedade-Estado. Cada subescala consiste em 20 afirmações, onde 

o indivíduo responde em uma escala de um a quatro, sendo que entre os itens os 
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 escores maiores podem ou não estar relacionados a maior ansiedade. O escore total 

varia entre 20 (vinte) e 80 (oitenta) pontos, devendo ser corrigida conforme gabarito 

que determina maiores escores para pontuações relacionadas a maior aspecto 

relacionado ansiedade.  

O escore final mais alto está relacionado a maior nível de ansiedade. Foi utilizado o 

valor de 49 para Ansiedade-Traço e Ansiedade-Estado elevadas, conforme utilizado 

anteriormente na literatura nacional (59, 87). 

 

2. Inventário rápido de Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável 

(QIDS-SR; 16-Item Quick Inventory of Depressive Symptomatology - Self-Report) 

(ANEXO 3) (88):  

A QIDS-SR é um instrumento projetado para avaliar a gravidade dos sintomas 

depressivos, autoavaliados, em que são avaliados os domínios de sintomas depressivos 

conforme os critérios designados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) da Associação Norte-americana de Psiquiatria. Esse instrumento, 

embora tenha sido usado predominantemente como medidas de gravidade dos 

sintomas, também pode ser usado para rastrear transtornos depressivos. O período de 

sintomas avaliado corresponde aos sete dias antes da avaliação. A QIDS-SR consiste de 

16 itens para avaliar a gravidade dos nove critérios de sintomas diagnósticos usados no 

DSM, convertendo as respostas para os 16 itens separados nos nove domínios de 

critérios de sintomas do DSM: 1) polarização do humor; 2) interesse e prazer nas 

atividades; 3) autocrítica; 4) pensamentos de morte; 5) concentração; 6) energia e 

fatigabilidade; 7) perturbação do sono (insónia inicial, média e tardia ou hipersônia); 8) 

alteração do apetite ou do peso; e 9) agitação ou retardo psicomotor.  

A pontuação total varia de 0 a 27, sendo que maiores escores estão associados a maior 

intensidade de sintomas depressivos. Os autores propõem que escores superiores a 5 
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 são sugestivos de quadros depressivos, sendo que pontuações entre 11 e 15 seriam 

sugestivos de quadros moderados, entre 16 e 20 sugestivos de quadros graves e acima 

de 21 de quadros muito graves. 

 

3. Questionário geral sobre os candidatos (ANEXO 4):  

Questões elaboradas pelos pesquisadores, onde eram solicitadas as informações 

sociodemográficas dos candidatos, além de informações sobre práticas religiosas, de 

atividade física, psicoterapia, participação em curso preparatório para o processo 

seletivo, número de processos seletivos no ano, participação em processos seletivos 

prévios, diagnóstico de uma condição médica geral, impacto subjetivo da condição 

médica geral, diagnóstico psiquiátrico e uso de medicamentos com potencial impacto 

no estado mental dos candidatos (esporádico ou regular) nos 3 meses que 

antecederam ao processo seletivo para autopreenchimento por parte dos candidatos.  

Os medicamentos de potencial impacto definidos a priori que foram levantados no 

questionaram foram: betabloqueadores, medicamentos complementares 

(fitoterápicos, homeopáticos e complexos vitamínicos) e psicotrópicos 

(antidepressivos, benzodiazepínicos, indutores de sono não benzodiazepínicos, 

estabilizadores do humor, antipsicóticos, anticolinesterásicos, metilfenidato, 

modafilina e outros estimulantes). As respostas a variável uso de outros estimulantes 

foram descartadas da análise uma vez que foram dadas orientações antagônicas pela 

equipe de pesquisa em relação ao preenchimento desta (uso de medicações 

controladas apenas, inclusões de uso de outras medicações, como preparos de cafeína 

versus inclusão de uso de cafeína alimentar como resposta positiva a alternativa). As 

diversas modalidades de uso não foram utilizadas pela maioria dos candidatos que 

reportaram uso, assim optamos pela coleta do uso independente de intencionalidade, 

indicação ou outros fatores que havíamos inicialmente elencado. 
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Procedimentos para coleta de dados  

Após a participação na prova prática da segunda fase do processo de seleção da 

Residência Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo nos programas de 

“Áreas Básicas e Especialidades de Acesso Direto”, os candidatos foram encaminhados pelos 

fiscais do processo seletivo, para locais específicos externos ao local de prova, conforme 

protocolo da comissão de prova. Neste momento, os pesquisadores, com auxílio de auxiliares 

de pesquisa, convidaram os candidatos a participar do estudo, sem repercussão na distribuição  

definida pela comissão de prova.   

Foi explicado aos candidatos a natureza voluntária da participação do estudo, sendo 

reforçada a possibilidade de, a qualquer momento, deixar de responder o questionário. Os 

questionários foram distribuídos a todos os interessados em participar, depois que 

concordarem com a participação e preencherem o TCLE.  

 Para reforçar junto aos candidatos que o conteúdo das suas respostas não 

apresentaria qualquer interferência no processo seletivo, as fichas de auto preenchimento 

foram identificadas por um numero à escolha dos mesmos (documento próprio ou número de 

inscrição) e, os pesquisadores somente tiveram acesso aos dados de cada candidato após o 

encerramento do processo seletivo e a matrícula dos convocados na primeira lista. No 

momento da saída da última turma os formulários e questionários foram acondicionados em 

caixas, selados e as caixas apenas abertas após o encerramento das matrículas. 

 

Análise do risco, medidas de proteção e critérios para a suspensão da pesquisa 

 O projeto foi incialmente aprovado para realização pela Comissão de Residência 

Médica da FMUSP, a COREME, posteriormente sendo submetido e aprovado pela Comissão de 

Ética da FMUSP (ANEXO 5). 
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  Os participantes não foram submetidos a quaisquer procedimentos além de responder 

o questionário, assim o risco associado à participação neste projeto foi mínimo. 

 Para garantir que a realização da coleta de dados não representaria risco a segurança 

do processo seletivo, os pesquisadores (e eventuais auxiliares de pesquisa) se submeteram a 

procedimentos de segurança similares aos dos candidatos, visando inclusive mantê-los 

incomunicáveis.  

 Os auxiliares de pesquisa foram 6 médicos já formados, não envolvidos no processo de 

residência como candidatos ou examinadores, 2 psicólogas com experiência em pesquisa 

prévia e a secretária particular do Dr. Eduardo de Castro Humes. Todos, pesquisadores e 

auxiliares de pesquisa assinaram um Termo de confidencialidade e sigilo de participação em 

pesquisa (ANEXO 6). 

Para reforçar junto aos candidatos que o conteúdo das suas respostas não 

apresentaria qualquer interferência com o processo seletivo, os pesquisadores somente 

tiveram acesso aos dados após o encerramento do processo seletivo e a matrícula dos 

convocados na primeira lista, conforme descrito nos procedimentos.  

 Mesmo sendo um inquérito aplicado em um único momento, foi deixado claro ao 

participante que ele poderia a qualquer momento solicitar que suas respostas fossem 

retiradas da pesquisa.  

 

Análise estatística 

Para a análise estatística, o desempenho do candidato foi considerado como sendo a 

nota final obtida no processo seletivo.  

Analisamos como variáveis categoriais, o diagnóstico psiquiátrico (relatado pelo 

candidato) e as seguintes variáveis com potencial efeito na nota final: possuir religião, 

comparecer a serviços religiosos regularmente, possuir outra graduação completa além de 

Medicina, residência médica anterior (completa ou incompleta), possuir pós-graduação stricto 
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 senso, participação em processos seletivos anteriores, participação em curso preparatório para 

o concurso, prática de atividade física regular, possuir uma condução médica geral, uso de 

medicamentos com possível repercussão no desempenho, uso de psicotrópicos e uso de 

tratamentos complementares; realização de psicoterapia (atual; prévia; em nenhum momento 

da vida); e sexo (feminino; masculino), número de psicotrópicos utilizados por cada candidato 

(entre zero e o número máximo relatado), o impacto percebido em relação ao adoecimento 

(nenhum, mínimo, moderado, importante).  

A gravidade de sintomas depressivos medida pela QIDS SR foi avaliada pela 

intensidade (variável contínua) e pela frequência de sintomas indicativos de transtornos 

depressivos (variável categorial), utilizando como ponto de corte o valor sugerido pelos 

criadores da escala, ausência de transtorno correspondendo a valores até 5 ou presença, com 

valores superiores a 5.  

Além da intensidade de sintomas depressivos, analisamos como variáveis contínuas as 

seguintes variáveis explicativas que foram foco do estudo: intensidade de Ansiedade-Estado e 

Ansiedade-Traço e a variável desfecho nota final (considerada como variável para mensurar o 

desempenho). Outras variáveis contínuas incluídas com potencial efeito sobre o desempenho 

foram: idade, renda familiar per capita, frequência mensal a práticas religiosas, tempo de 

frequência a cursos preparatórios, frequência de atividade física semanal, o número de 

participações em processos seletivos anteriores e o número de programas de residência para 

os quais o candidato aplicou naquele ano.  

A amostra foi submetida a uma análise descritiva, geral. As variáveis categóricas foram 

descritas como frequência e percentagem de ocorrência. As variáveis contínuas foram 

descritas como média, desvio padrão, valores mínimos e máximos.  

Para investigar a possível influência da intensidade de Ansiedade-Estado e Traço, 

intensidade de sintomas depressivos e diagnóstico psiquiátrico no desempenho, foram 
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 realizadas análises bivariadas, análises de mediação e moderação seguindo quatro modelos e 

análise de regressão linear múltipla. 

Foram realizados os seguintes modelos de mediação/moderação: 

1. Foi elaborado modelo para analisar se o diagnóstico psiquiátrico atua como 

mediador do efeito da Ansiedade-Traço sobre o desempenho no processo seletivo 

(figura 1). O modelo foi elaborado considerando que o traço de funcionamento 

ansioso (IDATE-Traço) predispõe ao adoecimento psiquiátrico (diagnóstico 

psiquiátrico relatado) que pode ser mediador do efeito no desempenho no 

processo seletivo (nota final).  

 
Figura 1: Modelo de análise de mediação proposto para investigação, envolvendo Ansiedade-

Traço (variável independente), diagnóstico psiquiátrico (variável mediadora) e desempenho no 
processo seletivo (variável dependente) 
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 2. Foi elaborado modelo para analisar se a Ansiedade-Estado media o efeito da 

Ansiedade-Traço sobre o desempenho no processo seletivo (figura 2). O modelo 

foi elaborado considerando que o traço de funcionamento ansioso (IDATE-Traço) 

predispõe a maneira que o individuo reage aos estímulos, atuando na 

determinação da Ansiedade-Estado (IDATE-Estado), que assim pode ser mediador 

do efeito no desempenho no processo seletivo (nota final). 

 

 
Figura 2: Modelo de análise de mediação proposto para investigação, envolvendo Ansiedade-

Traço (variável independente), Ansiedade-Estado (variável mediadora) e desempenho no 
processo seletivo (variável dependente) 

 

 

 

3. Foi elaborado modelo para analisar se a intensidade de sintomas depressivos atua 

como mediador do efeito do adoecimento psiquiátrico sobre o desempenho no 
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 processo seletivo e se o uso de psicotrópicos modera o efeito desta relação (figura 

3). O modelo foi elaborado considerando que o adoecimento psiquiátrico 

(diagnóstico psiquiátrico) predispõe a maior escore de sintomas depressivos (QIDS-

SR) que pode ser mediador do efeito no desempenho no processo seletivo (nota 

final), sendo que o uso de psicotrópicos atuaria como moderador desta relação.  

 

Figura 3: Modelo de análise de mediação e moderação proposto para investigação, 
envolvendo diagnóstico psiquiátrico (variável independente), sintomas depressivos (variável 
mediadora), uso de psicotrópicos (variável moderadora) e desempenho no processo seletivo 

(variável dependente) 

 

 

4. Foi elaborado modelo para analisar se a Ansiedade-Estado atua como mediador do 

efeito do adoecimento psiquiátrico sobre o desempenho no processo seletivo e se 

o uso de psicotrópicos modera o efeito desta relação (figura 4). O modelo foi 

elaborado considerando que o adoecimento psiquiátrico (diagnóstico psiquiátrico) 

predispõe a maior reatividade do individuo aos estímulos, atuando na 
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 determinação da Ansiedade-Estado (IDATE-Estado) que pode ser mediador do 

efeito no desempenho no processo seletivo (nota final), sendo que o uso de 

psicotrópicos atuaria como moderador desta relação. 

 

Figura 4: Modelo de análise de mediação e moderação proposto para investigação, 
envolvendo diagnóstico psiquiátrico (variável independente), Ansiedade-Estado (variável 

mediadora), uso de psicotrópicos (variável moderadora) e desempenho no processo seletivo 
(variável dependente) 

 

 

 

Para as análises bivariadas, para a análise de associação entre variáveis categoriais 

utilizamos o teste Chi-quadrado. Utilizamos o teste de Mann-Whitney para avaliar a associação 

entre variáveis contínuas e categoriais quando existiam duas categorias e o teste de Kruskal-

Wallis de Amostras Independentes para três ou mais categorias testadas simultaneamente. 

Para a investigação de correlação entre as variáveis contínuas, foi realizado o cálculo da 

correlação de Spearman.  
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 Para a análise de regressão linear múltipla incluímos como variáveis independentes as 

de interesse (Ansiedade-Traço, Ansiedade-Estado, intensidade dos sintomas depressivos e 

diagnóstico psiquiátrico) e as que poderiam atuar como potenciais confundidores. Incluímos 

como variável dependente a nota final. Para reduzir o impacto sobre o tamanho da amostra do 

modelo desenvolvido, foram excluídas variáveis que possuíssem omissão de respostas superior 

a 10%. 

A amostra foi submetida a análises descritivas diferenciando em relação a presença ou 

não de diagnóstico psiquiátrico relatado e uso de psicotrópicos, determinadas ad hoc. Estas 

análises foram realizadas para melhor compreensão da amostra em relação a características 

associadas a busca de tratamento por parte dos candidatos respondedores. 

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla ad hoc incluindo fatores que 

inicialmente mantiveram significância na análise de regressão linear múltipla inicial incluindo 

variáveis que foram excluídas por omissão de respostas e apresentaram significância na análise 

bivariada. 

Em todas as avaliações o nível de significância estatística foi de 5%, sendo realizados 

avaliações bicaudais.  

Foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics para a análise estatística dos dados (IBM 

Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Macintosh, Versão 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 

Para a análise de mediação, utilizamos o pacote “mediation for Robust Causal Moderated 

Mediation Analysis” para o programa R (versão 3.6). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
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 Resultados 

 

 

Todos os 643 candidatos que compareceram a segunda prova do processo seletivo 

foram convidados a participar do estudo. Destes obtivemos as respostas de 523 candidatos, 

sendo que 8 respostas foram descartadas pela ausência de assinatura nos termos de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo incluídos um total de 515 candidatos, 

correspondente a 80,09% da amostra total (figura 5).  

 

Figura 5: Gráfico de fluxo dos candidatos incluídos no estudo 

 

Legenda: TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Os candidatos que aceitaram participar do estudo, comparados aos que não 

aceitaram, não apresentavam diferenças estaticamente significativas em relação a gênero 

(p=0,556) e a nota final no processo seletivo em relação à média e à distribuição (p=0,846) 

(tabela 1). 

 

8 TCLEs não 
assinados

120 candidatos 
inicialmente 

descartados (não 
aceitaram 

participar do 
projeto e missing 

data)

Convidamos
todos os

candidatos a 
participar do 

processo seletivo

643 Candidatos participantes do 
processo seletivo

523 questionários com 
respectivos TCLE localizados

515 Participantes do estudo
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 Tabela 1: Quadro comparativo das notas finais dos candidatos participantes e não 
participantes no estudo e análise em relação distribuição 

 Não-participantes 
n; média (IC 95%) 

Participantes 
n; média (IC 95%) 

p (distribuição) 

Nota final 128; 6,08 (5,93 – 6,23) 515; 6,08 (5,99 – 6,16) 0,846 
IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

Os 515 candidatos incluídos aplicaram para um total de 25 programas de residência 

com acesso direto (tabela 2).  

 

Tabela 2: Programa de residência para o qual os candidatos estavam aplicando 

 N % 

Amostra total 515 100,0 

Acupuntura 2 0,4 

Anestesiologia 38 7,4 

Cirurgia Geral 59 11,5 

Clínica Médica 70 13,6 

Dermatologia 17 3,3 
Ginecologia e Obstetrícia  24 4,7 

Medicina da Família e Comunidade 14 2,7 

Medicina do Trabalho 3 0,6 

Medicina Esportiva 10 1,9 

Medicina Física e Reabilitação 8 1,6 

Medicina Legal 8 1,6 

Medicina Nuclear 13 2,5 

Medicina Preventiva 5 1,0 

Moléstias Infecciosas 18 3,5 

Neurocirurgia 7 1,4 

Neurologia 15 2,9 

Oftalmologia 33 6,4 
Ortopedia 18 3,5 

Otorrinolaringologia 14 2,7 

Patologia 19 3,7 

Patologia Clínica 1 0,2 

Pediatria 50 9,7 

Psiquiatria 27 5,2 

continua 
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 Tabela 2: Programa de residência para o qual os 
candidatos estavam aplicando (conclusão) 

N % 

Radiologia 30 5,8 

Radioterapia 12 2,3 

Fonte: COREME. 

 

Análise descritiva 

Os candidatos eram na sua maioria homens (57,4%), com idade média de 25,81 anos, 

variando em nossa amostra entre 21 e 39 anos (gráfico 1), a renda familiar per capita 

informada variou entre R$200,00 e R$15.000.000,00 mensais, com uma média de R$46.018,05 

(tabela 3).  

 

Gráfico 1: Gráfico de distribuição da idade dos candidatos participantes 
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Em sua maioria, 291 candidatos, relataram seguir alguma religião (68,8%), sendo que 

uma minoria destes (35,0%) compareciam regularmente a serviços religiosos. A frequência 

média de comparecimento a atividades religiosas foi de 4,88 vezes por mês. Entre os 

candidatos 302 (59,1%) relataram praticar atividade física, com uma média de 3,22 atividades 

semanais entre os que referiram prática de atividade física.  

A maior parte dos candidatos (330 candidatos) não possuía experiência em relação a 

psicoterapia como clientes (65,0%), sendo que 66 (13%) relataram estar em psicoterapia 

atualmente e 112 (22,0%) relataram experiência prévia. 

 

Tabela 3: Características sociodemográficas gerais dos candidatos incluídos no estudo e nota 
final 

 n   

Gênero 507 *   

Masculino (n;%)  291 57,4 

Feminino (n;%)  216 42,6 

Idade, anos 502 *   

– Média (DP)  25,81 ± 2,36 

– Distribuição  21-39  

Renda mensal per capita, reais 407 *   

– Média (DP)  46.018,05 ±742.197,18 
– Distribuição  200-15.000.000  

Religião 423 * 
 

 

Sim (n;%)  291 68,8 

Não (n;%)  132 31,2 

Comparecer regularmente a serviços religiosos 277 **   

Sim (n;%) 
 

97 35,0 

Não (n;%)  180 65,0 

Frequência mensal de prática religiosa 86 **   

– Média (DP)  4,88 ± 6,61 

– Distribuição  0,08 – 30,00  

Atividade física regular 511 * 
 

 

Sim (n;%)  302 59,1 
Não (n;%)  209 40,9 

continua 
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 Tabela 3: Características sociodemográficas gerais dos 
candidatos incluídos no estudo e nota final 
(conclusão) 

n   

Frequência semanal de atividade física 277 ***   
– Média (DP)  3,22 ± 1,45 

– Distribuição  0,25 – 7,0  

Psicoterapia 508 * 
 

 

Atual (n;%)  66 13,0 

Prévia (n;%)  112 22,0 

Nunca (n;%) 
 

330 65,0 

Nota final (0-10) 515 *   

– Média (DP) 
 

6,08 ± 0,95 

– Distribuição 
 

2,25-8,42  

Legenda: Amostra total = 515 candidatos; DP: Desvio Padrão; * n pode variar em função de 
dados perdidos; ** dados relativos aqueles que relataram possuir religião; *** dados relativos 
aqueles que relataram realizar atividade física. Valores relativos à frequência podem não 
coincidir com valores dos que relataram possuir religião ou realizar atividade física em função 
de falta de informação por parte do candidato.  

 

A nota final dos candidatos, cujos valores possíveis variavam entre 0 e 10, foi em 

média 6,08, variando entre 2,25-8,42 (gráfico 2).  
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Gráfico 2: Gráfico de distribuição da nota final dos candidatos participantes 

 
Legenda: nf: nota final 

 

 

 

Em relação à formação acadêmica anterior ao concurso, 8 candidatos apresentavam 

graduações anteriores completas diversas a Medicina, 12 candidatos já haviam cursado 

programas de residência anteriores sem completá-los e 4 relataram que já completado outro 

programa de residência, além de 2 candidatos que relataram possuir pós-graduação senso 

estrito (tabela 4).  
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Tabela 4: Formação acadêmica prévia dos candidatos incluídos no estudo 

  n % 

Graduação anterior completa 515   

Sim  
 

8 1,6 

Não   507 98,4 

Residência anterior incompleta 515   

Sim 
 

12 2,3 

Não  503 97,7 

Residência anterior completa 515   

Sim  
 

4 0,8 

Não  511 99,2 

Pós-graduação stricto sensu 515   

Sim 
 

2 0,4 
Não  513 99,6 

Legenda: Amostra total = 515 candidatos. 

 

Entre os candidatos, a maioria (327 de 499 respondedores, 65,5%) participava pela 

primeira vez de um processo seletivo para residência médica, aplicando para uma média de 

4,39 (± 2,82) programas naquele ano (tabela 5). A maior parte dos candidatos referiu que 

participou de atividades de um curso preparatório para as provas de residência (340 de 508 

candidatos, 66,9%), por um período médio de 1,54 anos. 

 

Tabela 5: Comportamentos relacionados à participação em processos seletivos dos candidatos 
incluídos no estudo 

  n % 

Número de programas de residência que aplicou naquele 
ano 

497 *   

– Média (DP)  4,39 ± 2,82 

– Distribuição  1 - 17  

Primeiro ano de processo seletivo para residência 499 *   

Sim (n;%)  327 65,5 
Não (n;%)  172 34,5 

continua 
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 Tabela 5: Comportamentos relacionados à participação 
em processos seletivos dos candidatos incluídos no 
estudo (conclusão) 

n   

Frequentou curso preparatório para as provas de 
residência médica 

508 * 
 

 

Sim (n;%)  340 66,9 

Não (n;%)  168 33,1 

Tempo de curso preparatório para provas de residência 
médica (anos) 

303 **   

– Média (DP)  1,54 ± 0,59 

– Distribuição  0,3 – 5,0  

Legenda: Amostra total = 515 candidatos; DP: Desvio Padrão; * n pode variar em função de 
dados perdidos; ** dados relativos aqueles que relataram frequentar curso preparatório para 
as provas de residências médicas. 

 

A maior parte dos candidatos (tabela 6) não relatou o uso de medicamentos com 

potencial efeito no estado mental. Entre os que referiram uso, 10,3% relataram uso de 

betabloqueadores, 9,5% de medicamentos complementares (fitoterápicos, medicamentos 

homeopáticos e uso de vitaminas) e 24,5% de psicotrópicos, variando entre 1 e 4 psicotrópicos 

relatados, sendo que a principal classe utilizada pelos candidatos foi o uso de antidepressivos 

(13,0%).  

 

Tabela 6: Uso de medicamentos, segundo relatado do candidato. 

 n % 

Uso de betabloqueadores   

Sim 53 10,3 

Não 462 89,7 

Uso de antidepressivos   

Sim 67 13,0 

Não 448 87,0 

Uso de benzodiazepínicos   

Sim 30 5,8 
Não 485 94,2 

Uso de indutores do sono não benzodiazepínicos   

Sim 27 5,2 

Não 488 94,8 
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 Tabela 6: Uso de medicamentos, segundo relatado do candidato 
(conclusão) 

n % 

Uso de estabilizadores do humor   

Sim 10 1,9 

Não 505 98,1 

Uso de antipsicóticos   

Sim 6 1,2 

Não 509 98,8 

Uso de anticolinesterásicos   

Sim  1 0,2 

Não 514 99,8 
Uso de metilfenidato   

Sim 40 7,8 

Não 475 92,2 

Uso de modafilina   

Sim 3 0,6 

Não 512 99,4 

Uso de psicotrópicos, totalização   

Sim 126 24,5 

Não 389 75,5 

Número de psicotrópicos    

0 389 75,5 

1 82 15,9 
2 32 6,2 

3 10 1,9 

4 2 0,4 

Uso de vitaminas   

Sim 30 5,8 

Não 485 94,2 

Uso de homeopatia   

Sim 20 3,9 

Não 495 96,1 

Uso de fitoterápicos   

Sim 13 2,5 

Não 502 97,5 
Uso de medicamentos complementares relatado agregados   

Sim 49 9,5 

Não 466 90,5 

Legenda: Amostra total = 515 candidatos. 
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 Entre os candidatos, 124 (24,5%) relataram possuir diagnóstico de uma condição 

médica geral, com a maior parte destes relatando não perceber impacto da doença (32,5%) ou 

com impacto mínimo (30,8%) (tabela 7). Diagnóstico psiquiátrico foi relatado por 68 destes 

candidatos (13,4% do total de candidatos). 

Em relação ao quadro psíquico atual, os candidatos apresentaram um alto escore 

médio de sintomas depressivos (média de 7,46 ± 3,96 pontos no QIDS-SR), sendo que a 

maioria (67,8%) dos candidatos apresentava escores sugestivos de transtornos depressivos. Os 

níveis de Ansiedade-Estado também estavam elevados com média de 51,26 (± 10.05) pontos 

de acordo com o domínio Estado do IDATE. Os escores médios para a Ansiedade-Traço não 

estavam elevados, com média de 42,91 (± 10,74) pontos no domínio Traço do IDATE. 

 

 

Tabela 7: Saúde médica geral e saúde mental dos candidatos incluídos no estudo 

 N   

Diagnóstico de uma condição médica geral relatado 506 *   

Sim (n;%)  124 24,5 
Não (n;%)  382 75,5 

Impacto da condição médica geral 117 **   

Nenhum  38 32,5 

Mínimo  36 30,8 

Moderado  18 15,4 

Importante  25 21,4 

Diagnóstico psiquiátrico relatado 506 *   

Sim (n;%)  68 13,4 

Não (n;%)  438 86,6 

IDATE-Traço (20-80) 510 *   

– Média (DP)  42,91 ± 10,05 

– Distribuição  21-76  
IDATE-Estado (20-80) 514 *   

– Média (DP)  51,26 ± 10,74 

– Distribuição  24-80  

continua 

continua 
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 Tabela 7: Saúde médica geral e saúde mental dos 
candidatos incluídos no estudo (conclusão) 

N   

QIDS-SR (0-27) 509 *   

– Média (DP)  7,42 ± 3,96 

– Distribuição  0-21  

QIDS SR>5 509 *   

0-5  164 32,2 

Maior que 5  345 67,8 

Amostra total = 515 candidatos; DP: Desvio Padrão; IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-
Estado; QIDS-SR: Inventário rápido de Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão 
autoaplicável; * n pode variar em função de dados perdidos; ** dados relativos aqueles que 
relataram possuir algum diagnóstico médico. 
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 Análise bivariada 

Dentre as características sociodemográficas, idade mais elevada, gênero feminino e 

referir possuir religião estiveram correlacionadas a pior desempenho no processo seletivo 

(tabela 8). Prática de atividade física, práticas religiosas regulares, experiência em relação a 

psicoterapia e renda familiar não apresentaram correlação com o desempenho no processo 

seletivo. 

Não foram realizadas análises bivariadas em relação a experiências acadêmicas prévias 

ao processo seletivo em função do número de respondedores ser diminuto (maior grupo 

consistia em 12 candidatos respondendo positivamente). 

Tabela 8: Análise bivariada em relação a nota final e características sociodemográficas gerais 
dos candidatos incluídos no estudo 

 n  p 
Gênero, Feminino: n; média (DP) 216 5,97 (1,00) 0,017 (*) 
Gênero, Masculino: n; média (DP) 291 6,16 (0,90) 
Idade, anos: n, coeficiente de correlação 502 -0,151 0,001 (*) 
Renda familiar per capita (reais): n, 
coeficiente de correlação 

408 -0,096 0,052 

Religião, não: n; média (DP) 132 6,35 (0,84) <0,001 (*) 
Religião, sim: n; média (DP) 291 5,99 (1,00) 
Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, não: n; média (DP) 

180 5,95 (0,90) 0,103 

Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, sim: n; média (DP) 

97 6,11 (0,90) 

Frequência mensal de prática religiosa: n, 
coeficiente de correlação 

86 -0,026 0,813 

Atividade física regular, não: n; média 
(DP) 

209 6,12 (0,91) 0,274 

Atividade física regular, sim: n; média (DP) 302 6,04 (0,98) 
Frequência semanal de atividade física: n, 
coeficiente de correlação 

277 -0,043 0, 478 

Psicoterapia, atual, n; média (DP) 66 5,95 (0,99) 0,098 

Psicoterapia, nunca, n; média (DP) 330 6,08 (0,89) 

Psicoterapia, prévia, n; média (DP) 112 6,15 (1,07) 
Legenda: DP: Desvio Padrão; * p<0,05. 
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Em relação à comportamentos relacionados à participação em processos seletivos, 

frequentar curso preparatório para a prova de residência, maior número de programas para os 

quais se inscreveu e já ter participado de provas de residência em anos anteriores estiveram 

correlacionados a pior desempenho no processo seletivo, entretanto não houve correlação 

entre o desempenho e tempo de cursinho entre aqueles que frequentaram cursos 

preparatórios. (tabela 9).  

 

Tabela 9: Análise bivariada em relação à nota final e comportamentos relacionados a 
participação em processos seletivos de candidatos 

 n  p 
Primeiro ano de processo seletivo para 
residência, sim: n; média (DP) 

327 6,23 (0,87) <0,001 (*) 

Primeiro ano de processo seletivo para 
residência, não: n; média (DP) 

172 5,75 (0,99) 

Número de programas de residência que 
aplicou naquele ano: n, coeficiente de 
correlação 

497 -0,350 <0,001 (*) 

Frequentou curso preparatório para as 
provas de residência médica: não: n; 
média (DP) 

340 6,49 (1,09) <0,001 (*) 

Frequentou curso preparatório para as 
provas de residência médica: sim: n; 
média (DP) 

168 5,87 (0,79) 

Tempo de curso preparatório para provas 
de residência médica (anos): n, coeficiente 
de correlação 

303 0,001 0,988 

Legenda: DP: Desvio Padrão; * p<0,05. 

 

O uso de psicotrópicos, mas não de propranolol ou de medicamentos 

complementares, se correlacionou a pior nota final (tabela 10).  
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Tabela 10: Análise bivariada em relação a nota final e uso de medicamentos entre os 
candidatos incluídos no estudo 

 n  p 
Uso de psicotrópicos, não: n; média (DP) 389 6,14 (0,91) 0,010 (*) 
Uso de psicotrópicos, sim: n; média (DP) 126 5,87 (1,04) 
Uso de propranolol, não: n; média (DP) 462 6,08 (0,97) 0,535 

 Uso de propranolol, sim: n; média (DP) 53 6,06 (0,78) 
Uso de medicamentos complementares, 
não: n; média (DP) 

466 6,09 (0,94) 0,253 

Uso de medicamentos complementares, 
sim: n; média (DP) 

49 5,91 (1,04) 

Legenda: DP: Desvio Padrão; * p<0,05. 

 

Na análise bivariada, a intensidade de sintomas depressivos na última semana de 

acordo com o QIDS-SR, da Ansiedade-Estado antes da coleta de dados de acordo com o IDATE 

e condição médica geral não se correlacionaram com o desempenho de acordo com a nota 

final (tabela 11). Entretanto, diagnóstico psiquiátrico relatado e apresentar maiores escores de 

Ansiedade-Traço estiveram correlacionados a pior desempenho no processo seletivo.  
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 Tabela 11: Análise bivariada em relação a nota final e aspectos relacionado a saúde dos 
candidatos incluídos no estudo 

 n  p 
Diagnóstico médico geral relatado, não: n; 
média (DP) 382 6,10 (0,89) 

0,453 Diagnóstico médico geral relatado, sim: n; 
média (DP) 124 5,99 (1,05) 

Diagnóstico psiquiátrico relatado, não: n; 
média (DP) 438 6,12 (0,91) 

0,011 (*) Diagnóstico psiquiátrico relatado, sim: n; 
média (DP) 68 5,77 (1,05) 

IDATE-Traço (20-80): n, coeficiente de 
correlação 510 -0,107 0,015 (*) 

IDATE-Estado (20-80): n, coeficiente de 
correlação 514 0,014 0,760 

QIDS-SR (0-27): n, coeficiente de 
correlação 509 -0,086 0,054 

QIDS-SR £ 5, n; média (DP) 164 6,15 (0,91) 0,319 
QIDS-SR > 5, n; média (DP) 345 6,05 (0,96) 
Legenda: IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado; QIDS-SR: Inventário rápido de 
Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável; DP: Desvio padrão; * p<0,05. 
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 Análise de regressão linear múltipla 

A análise de regressão linear múltipla (anexo 7) incluiu como variáveis independentes 

idade, número de provas aplicadas naquele ano, Ansiedade-Estado e Traço, intensidade dos 

sintomas depressivos, sexo, realizar curso médico preparatório, frequência a curso 

preparatório para prova de residência, se havia prestado prova anteriormente, psicoterapia, 

atividade física, relatar ser portador de patologia geral e transtornos mentais, uso de 

betabloqueadores, medicamentos complementares e psicotrópicos. Religião e renda familiar 

foram excluídos da análise em função da taxa de respostas omissas acima de 10% (17,9% e 

20,8%, respectivamente). 

Após a abordagem backward, idade, frequentar curso preparatório para a prova de 

residência, diagnóstico psiquiátrico relatado e aplicar para maior número de programas de 

residência naquele ano apresentaram efeito estatisticamente significativo (p<0.05) para a 

predição da nota final, F(4, 480) = 30,407, p < 0,0001, R2 = 0,202 (tabela 12). 

 

Tabela 12: Modelo final da análise de regressão linear múltipla após seleção de variáveis pelo 
método backward. 

Modelo 

Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
padronizados t p 

Intervalo de 
Confiança para B 

95% 

B Erro 
padrão beta Limite 

inferior 
Limite 

superior 
(Constante) 9,429 0,441  21,401 <0,001 8,563 10,295 

Idade -0,105 0,017 -0,261 -6,342 <0,001 -0,137 -0,072 

Curso preparatório para 
as provas de residência 
médica 

-0,446 0,099 -0,221 -4,487 <0,001 -0,641 -0,251 

Número de programas 
de residência que 
aplicou naquele ano 

-0,068 0,017 -0,203 -4,112 <0,001 -0,101 -0,036 

Diagnóstico psiquiátrico 
relatado 

-0,367 0,114 -0,132 -3,218 <0,001 -0,590 -0,143 

Legenda: F(4, 480) = 30,407, p < 0,0001, R2 =0,202. Variável dependente: Nota final. 
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 Análises de mediação e moderação 

No primeiro modelo, onde era avaliada a mediação do diagnóstico psiquiátrico sobre o 

efeito da Ansiedade-Traço na nota final, observamos que o efeito direto da Ansiedade-Traço 

foi estatisticamente significativo (p = 0,0310) e o efeito indireto de Ansiedade-Traço mediado 

pelo diagnóstico psiquiátrico (efeito de mediação) foi estatisticamente significativo (p = 

0,0242) (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Gráfico de efeitos da análise de mediação do modelo envolvendo Ansiedade-Traço 
(variável independente), diagnóstico psiquiátrico (variável mediadora) e desempenho no 

processo seletivo (variável dependente) 

 

Legenda: ACME (Average Causal Mediation Effects): efeitos médios de mediação 
causal; ADE (Average Direct Effects): efeitos médios diretos; Total effect: Efeito total 
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 No segundo modelo, onde era avaliada a mediação da Ansiedade-Estado sobre o 

efeito da Ansiedade-Traço no desempenho final, observamos que o efeito direto da 

Ansiedade-Traço foi estatisticamente significativo (p = 0,0020) e o efeito indireto de 

Ansiedade-Traço mediado pela Ansiedade-Estado (efeito de mediação) não foi 

estatisticamente significativo (p = 0,1556) (gráfico 4).  

 

Gráfico 4: Gráfico de efeitos da análise de mediação do modelo envolvendo Ansiedade-Traço 
(variável independente), Ansiedade-Traço (variável mediadora) e desempenho no processo 

seletivo (variável dependente) 

 

Legenda: ACME (Average Causal Mediation Effects): efeitos médios de mediação 
causal; ADE (Average Direct Effects): efeitos médios diretos; Total effect: Efeito total 
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 No modelo onde era avaliada a mediação da intensidade dos sintomas depressivos 

sobre o efeito do diagnóstico psiquiátrico no desempenho e o efeito de moderação do uso de 

psicotrópicos, observamos que o efeito direto do diagnóstico psiquiátrico foi estatisticamente 

significativo (p = 0,0182) e o efeito indireto de diagnóstico psiquiátrico mediado pela 

intensidade de sintomas depressivos não foi estatisticamente significativo (p = 0,1738) (gráfico 

5). O efeito da moderação do uso de psicotrópicos não foi estatisticamente significativo (p = 

0,6102). 

 

Gráfico 5: Gráfico de efeitos da análise de mediação do modelo envolvendo diagnóstico 
psiquiátrico (variável independente), sintomas depressivos (variável mediadora), uso de 

psicotrópicos (variável moderadora) e desempenho no processo seletivo (variável dependente) 

 

Legenda: ACME (Average Causal Mediation Effects): efeitos médios de mediação 
causal; ADE (Average Direct Effects): efeitos médios diretos; Total effect: Efeito total 
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 No modelo onde era avaliada a mediação da Ansiedade-Estado sobre o efeito do 

diagnóstico psiquiátrico no desempenho final com moderação do uso de psicotrópicos, 

observamos que o efeito direto do diagnóstico psiquiátrico foi estatisticamente significativo (p 

= 0,0056) e o efeito indireto de diagnóstico psiquiátrico mediado pela Ansiedade-Estado 

(efeito de mediação) não foi estatisticamente significativo (p = 0,6248) (gráfico 6). O efeito da 

moderação do uso de psicotrópicos não foi estatisticamente significativo (p = 0,5712).  

 

Gráfico 6: Gráfico de efeitos da análise de mediação do modelo envolvendo diagnóstico 
psiquiátrico (variável independente), Ansiedade-Estado (variável mediadora), uso de 

psicotrópicos (variável moderadora) e desempenho no processo seletivo (variável dependente) 

 

Legenda: ACME (Average Causal Mediation Effects): efeitos médios de mediação 
causal; ADE (Average Direct Effects): efeitos médios diretos; Total effect: Efeito total 
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 Análises complementares 

O uso de psicotrópicos esteve associado maior proporção de candidatos relatando 

experiência com psicoterapia, atual ou prévia, maior tempo de curso preparatório, haver 

prestado provas de residência em anos anteriores, diagnósticos médico e psiquiátrico 

relatados, maiores escores de Ansiedade-Estado e Traço e de sintomas depressivos, com maior 

proporção de escores sintomas depressivos sugestivos de transtornos depressivos, pior 

desempenho no processo seletivo e uso de beta-bloqueadores (tabela 13). 

 

Tabela 13: Análises bivariadas em relação uso relatado de psicotrópicos 

 Não relataram uso de 
psicotrópicos 

Relataram uso de 
psicotrópicos 

p 

Idade, anos: média (DP), variação, n 25,73 (2,36),  
21-39, 378 

26,05 (2,340),  
23-34, 124 

0,111 

Gênero, Masculino: n (%) 228 (45,0%) 63 (12,4%) 0,053 
Gênero, Feminino: n (%) 153 (30,2%) 63 (12,4%) 
Renda familiar per capita (reais): média 
(DP), variação, n 

9.732,55  
(8.950,51),  

500-50.000, 300 

146.811,11 
(1.442.617,41),  

200-15.000.000, 108 

0,489 

Religião, não: n (%) 101 (23,9%) 31 (7,3%) 0,780 
Religião, sim: n (%) 219 (51,8%) 72 (17,0%) 
Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, não: n (%) 

132 (47,7%) 48 (17,3%) 0,265 

Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, sim: n (%) 

77 (27,8%) 20 (7,2%) 

Frequência mensal de prática religiosa: 
média (DP), variação, n 

5,46 (7,46),  
1-30, 65 

3,10 (1,83),  
0,08-8, 21 

0,365 

Psicoterapia, atual, n (%) 35 (6,9%) 31 (6,1%) <0,001 
(*) Psicoterapia, nunca, n (%) 272 (53,5%) 58 (11,4%) 

Psicoterapia, prévia, n (%) 75 (14,8%) 37 (7,3%) 
Atividade física regular, não: n (%) 158 (30,9%) 51 (10,0%) 0,911 

 Atividade física regular, sim: n (%) 227 (44,4%) 75 (14,7%) 
Frequência semanal de atividade física: 
média (DP), variação, n 

3,26 (1,47),  
0,25-7, 211 

3,08 (1,40),  
1-7, 66 

0,431 

Curso preparatório para as provas de 
residência médica, não: n (%) 

132 (26%) 36 (7,1%) 0, 216 

Curso preparatório para as provas de 
residência médica, sim: n (%) 

250 (49,2%) 90 (17,7%) 

Tempo de curso preparatório para 
provas de residência médica (anos): 
média (DP), variação, n 

1,50 (0,59),  
0,3-5, 224 

1,65 (0,56),  
0,5-3, 79 

0,035 
(*) 

continua 
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 Tabela 13: Análises bivariadas em 
relação uso relatado de psicotrópicos 
(conclusão) 

Não relataram uso de 
psicotrópicos 

Relataram uso de 
psicotrópicos 

p 

Prestou processo seletivo para 
residência em anos anteriores, não: n 
(%) 

258 (51,7%) 69 (13,8%) 0,024 
(*) 

 
Prestou processo seletivo para 
residência em anos anteriores, sim: n 
(%) 

120 (24,0%) 52 (10,4%) 

Número de programas de residência 
que aplicou naquele ano: média (DP), 
variação, n 

4,29 (2,83),  
1-17, 377 

4,70 (2,78),  
1-12, 120 

0,096 

Diagnóstico médico relatado, não: n (%) 320 (63,2%) 62 (12,3%) <0,001 
(*) Diagnóstico médico relatado, sim: n (%) 61 (12,1%) 63 (12,5%) 

Diagnóstico psiquiátrico relatado, não: 
n (%) 

367 (72,5%) 71 (15,0%) <0,001 
(*) 

Diagnóstico psiquiátrico relatado, sim: 
n (%) 

14 (2,8%) 54 (10,7%) 

IDATE-Estado (20-80): média (DP), 
variação, n 

50,22 (10,62),  
24-80, 388 

54,46 (10,47),  
28-80, 126 

<0,001 
(*) 

IDATE-Traço (20-80): média (DP), 
variação, n 

41,42 (9,46),  
21-76, 385 

47,51 (10,46),  
25-74, 125 

<0,001 
(*) 

QIDS-SR (0-27): média (DP), variação, n 6,58 (3,50),  
0-19, 383 

9,98 (4,15),  
0-21, 126 

<0,001 
(*) 

QIDS-SR £ 5: n (%) 147 (28,9%) 17 (3,3%) <0,001 
(*) QIDS-SR > 5: n (%) 236 (46,4%) 109 (21,4%) 

Nota final (0-10): média (DP), variação, 
n 

6,14 (0,91),  
3,13-8,42, 389 

5,87 (1,04),  
2,25-8,25, 126 

0,010 
(*) 

Uso de propranolol, não: n (%) 359 (69,7%) 103 (20,0%) 0,001 
(*) Uso de propranolol, sim: n (%) 30 (5,8%) 23 (4,5%) 

Uso de medicamentos 
complementares, não: n (%) 

357 (69,3%) 109 (21,2%) 0,080 

Uso de medicamentos 
complementares, sim: n (%) 

32 (6,2%), 17 (3,3%) 

Legenda: IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado; QIDS-SR: Inventário rápido de 
Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável; DP: Desvio Padrão; * p<0,05. 

 

Quando observamos o padrão de distribuição de sintomas depressivos e Ansiedade-

Estado naqueles que não referiam uso de psicotrópicos, observamos médias superiores aos 

valores sugestivos de transtorno depressivo e considerados como Ansiedade-Estado elevada, 

conforme a literatura, conforme apresentado nos gráficos 7 e 8, respectivamente. Os escores 

de Ansiedade-Traço, entretanto não apresentavam valores médios elevados, apresentando 
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 uma distribuição com menor proporção de indivíduos com valores superiores ao considerado 

Ansiedade-Traço elevada, conforme distribuição apresentada na gráfico 9. 

 

Gráfico 7: Gráfico de distribuição dos escores de sintomas depressivos dos candidatos 
participantes que não referiram uso de psicotrópicos 
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Gráfico 8: Gráfico de distribuição dos escores de Ansiedade-Estado dos candidatos 
participantes que não referiram uso de psicotrópicos 
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Gráfico 9: Gráfico de distribuição dos escores de Ansiedade-Traço dos candidatos participantes 
que não referiram uso de psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 O diagnóstico psiquiátrico relatado esteve associado a gênero feminino, maior 

proporção de candidatos relatando experiência com psicoterapia, atual ou prévia, maiores 

escores de Ansiedade-Estado e Traço e de sintomas depressivos, com maior proporção de 

escores de sintomas depressivos sugestivos de transtornos depressivos, pior desempenho no 

processo seletivo e uso de psicotrópicos e medicamentos complementares (tabela 14). 
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Tabela 14: Análises bivariadas em relação ao diagnóstico psiquiátrico relatado 

 Não relataram 
diagnóstico psiquiátrico 

Relataram 
diagnóstico 
psiquiátrico 

p 

Idade, anos: média (DP), variação, n 25,78 (2,32),  
21-39, 429 

26,01 (2,68),  
23-36, 67 

0,645 

Gênero, Masculino, n (%) 257 (51,4%) 30 (6,0%) 0,017 (*) 
Gênero, Feminino, n (%) 175 (35,0%) 38 (7,6%) 
Renda familiar per capita (reais): média 
(DP), variação, n 

52.835,76 (800.469,20), 
200-15.000.000, 343 

9322,41 (7.993,48), 
1.200-50.000, 58 

0,703 

Religião, não: n (%) 110 (26,3%) 21 (5,0%) 0,240 
Religião, sim: n (%) 253 (60,5%) 34 (8,1%) 
Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, não: n (%) 

151 (55,1%) 27 (9,9%)  
0,546 

Comparecer regularmente a serviços 
religiosos, sim: n (%) 

84 (30,7%) 12 (4,4%) 

Frequência mensal de prática religiosa: 
média (DP), variação, n 

5,27 (7,03),  
1-30, 74 

2,37 (1,62),  
0,08-4, 11 

0,059 

Psicoterapia, atual, n (%) 42 (8,4%) 24 (4,8%) <0,001 (*) 
Psicoterapia, nunca, n (%) 310 (62,0%) 14 (2,8%) 
Psicoterapia, prévia, n (%) 80 (16,0%) 30 (6,0%) 
Atividade física regular, não: n (%) 175 (35,6%) 30 (6,1%) 0,554 

 Atividade física regular, sim: n (%) 259 (52,6%) 28 (5,7%) 
Frequência semanal de atividade física: 
média (DP), variação, n 

3,26 (1,45),  
0,25-7, 237 

2,96 (1,52),  
1-7, 35 

0,200 

Curso preparatório para as provas de 
residência médica, não: n (%) 

141 (28,3%) 21 (4,2%) 0,764 

Curso preparatório para as provas de 
residência médica, sim: n (%) 

290 (58,1%) 47 (9,4%) 

Tempo de curso preparatório para 
provas de residência médica (anos) : 
média (DP), variação, n 

1,55 (0,59),  
0,3-5,0, 260 

1,50 (0,60),  
1,0-3,0, 40 

0.546 

Prestou processo seletivo para 
residência em anos anteriores, não: n 
(%) 

283 (57,8%) 39 (8,0%) 0,223 

Prestou processo seletivo para 
residência em anos anteriores, sim: n 
(%) 

141 (28,8%) 27 (5,5%) 

Número de programas de residência 
que aplicou naquele ano: média (DP), 
variação, n 

4,47 (2,86),  
1-17, 427 

3,94 (2,56),  
1-10, 63 

0,208 

IDATE-Estado (20-80): média (DP), 
variação, n 

50,77 (10,62),  
24-80, 437 

54,87 (11,12),  
30-74, 68 

0,003 (*) 

IDATE-Traço (20-80): média (DP), 
variação, n 

41,87 (9,74),  
21-76, 433 

49,38 (10,12),  
33-74, 68 

<0,001 (*) 

QIDS-SR (0-27): média (DP), variação, n 6,98 (3,69),  
0-20, 432 

10,24 (4,25),  
0-21, 68 

<0,001 (*) 

continua 
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 Tabela 14: Análises bivariadas em 
relação ao diagnóstico psiquiátrico 
relatado (conclusão) 

Não relataram 
diagnóstico psiquiátrico 

Relataram 
diagnóstico 
psiquiátrico 

p 

QIDS-SR £ 5: n (%) 153 (30,6%) 7 (1,4%) <0,001 (*) 
QIDS-SR > 5: n (%) 279 (55,8%) 61 (12,2%) 
Nota final (0-10): média (DP), variação, 
n 

6,12 (0,91),  
3,13-8,42, 438 

5,76 (1,05),  
2,75-7,50, 68 

0,011 (*) 

Uso de psicotrópicos, não: n (%) 367 (72,5%) 14 (2,8%) <0,001 (*) 
Uso de psicotrópicos, sim: n (%) 71 (14,0%) 54 (10,7%) 
Uso de propranolol, não: n (%) 392 (77,5%) 61 (12,1%) 0,958 
Uso de propranolol, sim: n (%) 46 (9,1%) 7 (1,4%) 
Uso de medicamentos 
complementares, não: n (%) 

401 (79,2%) 57 (11,3%) 0,043 (*) 

Uso de medicamentos 
complementares, sim: n (%) 

37 (7,3%) 11 (2,2%) 

Legenda: IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado; QIDS-SR: Inventário rápido de 
Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável; DP: Desvio Padrão; * p<0,05. 

 

 Candidatos que não relataram diagnóstico psiquiátrico, de maneira similar àqueles não 

relataram uso de psicotrópicos, apresentaram médias elevadas de escores na IDATE-Estado e 

QIDS-SR, com (gráfico 10 e 11). Os escores de Ansiedade-Traço, também à semelhança 

daqueles que não relataram usar psicotrópicos, não apresentavam grande proporção de 

valores considerados elevados (gráfico 12) naqueles que não relataram diagnóstico 

psiquiátrico, embora apresentaram escore médio superior ao valor sugestivo de ansiedade 

elevada. 
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Gráfico 10: Gráfico de distribuição dos escores de sintomas depressivos dos candidatos 
participantes que não referiram possuir diagnóstico psiquiátrico 
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Gráfico 11: Gráfico de distribuição dos escores de Ansiedade-Estado dos candidatos 
participantes que não referiram possuir diagnóstico psiquiátrico 
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Gráfico 12: Gráfico de distribuição dos escores de Ansiedade-Traço dos candidatos 
participantes que não referiram possuir diagnóstico psiquiátrico 

 

 

 

Na análise de regressão linear realizada ad hoc incluindo religião (excluída por número 

de omissos), além de idade, número de provas para as quais o candidato aplicou naquele ano, 

frequentar curso preparatório e diagnóstico psiquiátrico, religião não manteve a significância 

estatística (tabela 15). 
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Tabela 15: Modelo final da análise de regressão linear múltipla após seleção de variáveis pelo 
método backward. 

Modelo 
Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
padronizados 

t p 

B Erro padrão beta 
(Constante) 9,938 0,496 

 
20,028 <0,001 

Religião -0,185 0,095 -0,089 -1,939 0,053 

Idade -0,112 0,018 -0,282 -6,273 <0,001 

Curso preparatório para 
as provas de residência 
médica 

-0,385 0,109 -0,192 -3,538 <0,001 

Número de programas de 
residência que aplicou 
naquele ano 

-0,070 0,018 -0,209 -3,846 <0,001 

Diagnóstico psiquiátrico 
relatado 

-0,465 0,127 -0,164 -3,663 <0,001 

Legenda: F(5, 384) = 23,449, p <0,0001, R2 =0,224. Variável dependente: Nota final. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão 
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 Discussão 

 

 

A proposta deste estudo envolve a avaliação da intensidade de sintomas depressivos, 

Ansiedade-Estado, Ansiedade-Traço, diagnóstico psiquiátrico e estratégias com potencial 

impacto no estado mental dos candidatos, além de investigar o impacto da intensidade de 

sintomas depressivos, Ansiedade-Estado, Ansiedade-Traço e diagnóstico psiquiátrico no 

desempenho no processo seletivo do programa de Residência Médica. De acordo com a 

revisão da literatura revisada, este é o primeiro estudo mostrando a relevância do diagnóstico 

psiquiátrico no desempenho no processo seletivo de Residência Médica e um dos primeiros a 

investigar o papel de sintomas mentais. 

Na nossa amostra, encontramos uma elevada intensidade de sintomas depressivos 

(escore médio na QIDS-SR de 7,42) e Ansiedade-Estado (escore médio na IDATE-Estado de 

51,26), com uma elevada intensidade de sintomas depressivos com escores sugestivos de 

transtornos do humor (67,8%). Nossos resultados reforçam os estudos que mostram as altas 

taxas de sintomas depressivos sugestivos de transtornos do humor em estudantes de Medicina 

e médicos residentes (29, 32-34). Os candidatos, independentemente de relatar diagnóstico 

psiquiátrico apresentaram elevados escores de sintomas depressivos, sendo que 64,6% dos 

candidatos que não relataram diagnóstico psiquiátrico apresentavam escores de sintomas 

depressivos na QIDS-SR sugestivos de transtorno depressivo (superiores a 5). Mesmo o escore 

médio de 6,98 (em oposição a 10,24 para os candidatos que relataram diagnóstico 

psiquiátrico), foi acima do considerado indicativo de transtorno depressivo. 

Encontramos que 82,1% dos candidatos com escores de depressão superiores a 5 na 

QIDS-SR não relataram diagnóstico psiquiátrico. A diferença observada entre o número de 

candidatos com maior intensidade de sintomas depressivos, sugestivos de adoecimento 
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 (67,8%) e a presença de diagnóstico psiquiátrico relatado (13,4%) contribui com o corpo de 

evidências relacionadas a baixa busca de tratamento por parte desta população  (32, 33). Esta 

diferença possivelmente remete aos diversos fatores elencado na literatura, com destaque a 

normalização do adoecimento e a percepção de não necessidade de tratamento, os relatos de 

falta de tempo para a realização de consultas e ao estigma relacionado a procura de serviços 

de saúde mental (48-51).  

Chama a atenção a importante proporção de candidatos que mesmo possuindo 

diagnóstico psiquiátrico mantiveram escores elevados de sintomas depressivos (61 de 68, 

89,7%). Este resultado aponta que mesmo entre os candidatos que buscaram tratamento não 

houve remissão total dos sintomas, que deve ser o objetivo do tratamento psiquiátrico, 

sugerindo que a efetividade do tratamento recebido não foi satisfatória. 

Há ainda dados sobre o padrão de uso de medicamentos e realização de atividade 

física e psicoterapia dos candidatos que participaram do estudo. A proporção de candidatos 

que relatam possuir religião é similar à relatada na literatura (89, 90).  O uso de beta 

bloqueadores pode ser uma estratégia para a realização de provas (91) e estaria relacionado à 

potencial redução dos sintomas físicos de ansiedade pelo controle da resposta adrenérgica 

(92). Em nossa amostra encontramos uma frequência de 10,6% de uso de betabloqueadores, 

entretanto não encontramos valores de comparação, o que limita a capacidade de discussão 

do significado deste achado.  

Os resultados também chamam a atenção para a elevada utilização de psicotrópicos.  

Relato de uso de psicotrópicos ocorreu em 24.5% dos candidatos, sendo que a maior parte dos 

que relataram uso não relataram diagnóstico psiquiátrico (56,8%). A frequência encontrada na 

amostra é maior que aquela relatada em estudos anteriores da literatura em relação ao uso de 
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 psicotrópicos entre estudantes de Medicina e residentes, que variaram entre 7,9 e 10,7% (93, 

94). 

 

Fatores associados ao desempenho no processo seletivo 

Os resultados sugerem que o diagnóstico psiquiátrico relatado prejudica o 

desempenho no processo seletivo (avaliado pela nota final) para programas de Residência 

Médica independentemente de outros fatores de confusão. Encontramos também que esse 

efeito do diagnóstico psiquiátrico relatados sobre o desempenho no processo seletivo não é 

mediado pelos sintomas depressivos (de acordo com o QIDS-SR) na semana precedendo a 

prova prática do processo seletivo, nem pelo estado de ansiedade (de acordo com o IDATE–

Estado, que avaliou ansiedade até o momento da participação no estudo, imediatamente após 

o término da prova prática). Os resultados indicaram ainda que a Ansiedade-Traço prejudica o 

desempenho no processo seletivo de modo direto e também indireto, mediada pelo 

diagnóstico psiquiátrico relatado.  

Esses resultados indicando que o impacto do diagnóstico psiquiátrico relatado  não é 

mediado pelos sintomas depressivos ou ansiosa precedendo o exame, sugerem que o 

comprometimento causado pelo transtorno mental não seja pontual sobre o desempenho no 

momento do exame, e sim um comprometimento do processo de aprendizado durante o 

ensino na graduação médica (39-41). Este prejuízo poderia ocorrer em diversos momentos da 

graduação, comprometendo o processo de aprendizagem cognitiva, de atitudes e de 

habilidades que deveriam ser adquiridos ao longo do curso médico e que são avaliadas 

durante o processo seletivo  (46).  

É necessário considerar também que o impacto dos sintomas psíquicos atuais no 

desempenho pode não ter sido adequadamente captado em nossa amostra, em função de 
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 aspectos metodológicos. Esta possibilidade pode ser secundária a amostra incluir  somente 

candidatos que passaram para a prova prática, o momento de coleta dos dados ou a limitações 

das escalas em retratar sintomas depressivos e ansiosos e não sintomas  cognitivos 

decorrentes de um transtorno mental. A eliminação precoce dos candidatos com sintomas 

depressivos e que respondem com maior Ansiedade-Estado na primeira fase do processo 

seletivo é uma limitação do desenho deste estudo, que poderá ser melhor elucidada a partir 

de estudos futuros que envolvam o seguimento de estudantes em coortes.  

A hipótese do impacto cognitivo do adoecimento não ter sido captado por limitações 

das escalas utilizadas encontra ressonância com os dados da literatura em que performance 

em ambiente de trabalho estava mais associado a medidas subjetivas de disfunção cognitiva 

em relação a sintomas depressivos medida por escalas (95). Além disso, mesmo escores 

menores de sintomas depressivos atuais podem não refletir sintomas cognitivos reduzidos, 

uma vez que sintomas cognitivos podem apresentar menores taxas de resposta ao tratamento 

em relação a outras esferas depressivas (96) ou resposta ao tratamento de maneira menos 

rápida (97). 

Os resultados sugerem ainda que a Ansiedade-Traço prejudica o desempenho no 

processo seletivo de modo direto e também indireto mediada pelo diagnóstico psiquiátrico. A 

Ansiedade-Traço não permaneceu no modelo final da regressão linear múltipla. 

Provavelmente, além de seu efeito sobre o desempenho ser mediado pelo diagnóstico 

psiquiátrico relatado, seu efeito direto sugerido pela análise de mediação pode de fato estar 

associado ao efeito de algum fator de confusão.  

Outro aspecto importante relacionado a este raciocínio é que há uma importante 

literatura no sentido da associação de pior desempenho em provas durante o curso médico e 

piora da qualidade de vida e saúde mental (98).  
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 A associação entre idade e pior desempenho no processo seletivo de residência pode 

remeter a outros mecanismos que não foram investigadas neste projeto. Uma primeira 

explicação seria que a maior idade refletiria incapacidade para aprovação em provas, por 

questões de formação ou desempenho em provas, participando de maior número de 

processos seletivos anteriores, entretanto não há consonância com os nossos resultados uma 

vez que prestar a prova em anos anteriores não manteve a significância estatística na análise 

de regressão linear. A hipótese de pior performance em função de prejuízo cognitivo 

relacionado ao envelhecimento não apresenta consonância na faixa etária representada na 

amostra (idade máxima de 36 anos). Outra explicação, mais provável, seria que maior tempo 

entre a participação no processo seletivo e a formatura em Medicina, com impacto na curva 

de retenção do aprendizado individual. Outro aspecto igualmente não explorado no desenho 

deste estudo envolveria se candidatos com a maior idade apresentariam maior participação 

em obrigações não relacionadas à educação médica, incluindo obrigações familiares, 

financeiras e laborais, em detrimento do tempo para preparação para o processo seletivo.  

Candidatos que realizaram curso preparatório para o processo seletivo para residência 

médica apresentaram pior desempenho quando comparados com aqueles que não realizaram 

curso preparatório.  Esses cursos são uma importante realidade na cultura dos estudantes de 

Medicina (11).  A associação entre a frequência a cursos desta natureza e pior desempenho em 

provas é descrita na literatura internacional apesar de pouco investigada em nossa realidade 

(24, 25). Uma explicação para esse resultado aparentemente contraditório é de que 

candidatos com maior confiança no seu desempenho tenderiam a não buscar esses cursos. 

Portanto, realizar o curso estaria associado ao fator de confusão de percepção real do 

candidato de preparação insuficiente para o processo seletivo.  

Aplicar  para um maior número de programas de residência também se associou a um 

pior desempenho, de maneira similar a realidade norte-americana, com a aplicação de um 
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 número maior de programas em candidatos com pior desempenho (que não conseguem obter 

a vaga) (99, 100). A explicação pode ser semelhante à que ocorreu em relação a frequentar 

curso preparatório, ou seja, ao se perceber menos preparado o candidato aplica para um 

número maior de programas. 

Apesar de inicialmente o sexo feminino estar associado a pior desempenho no 

processo seletivo, este achado não se manteve no modelo de regressão linear. Esta associação 

provavelmente é reflexo da associação entre o sexo feminino e maior taxa de diagnóstico 

psiquiátrico relatado em nossa amostra, que vai de encontro a maior prevalência de quadros 

depressivos e ansiosos entre mulheres na população geral (101, 102).  

Entre os fatores na literatura com potencial impacto na qualidade de vida e que 

investigamos na nossa amostra, não houve associação entre renda familiar, a prática de 

atividade física e psicoterapia e desempenho no processo seletivo, entretanto houve uma 

associação negativa entre relatar possuir religião e o desempenho no processo seletivo. Esta 

associação não se manteve na regressão linear múltipla realizada ad hoc.  

O uso de psicotrópicos inicialmente esteve associado a pior desempenho no processo 

seletivo na análise bivariada mas não permaneceu no modelo final de regressão linear 

múltipla. Esse resultado provavelmente decorre da associação do uso de psicotrópicos com o 

diagnóstico psiquiátrico, variável que permaneceu no modelo final da análise de regressão 

linear múltipla, indicando que é o diagnóstico psiquiátrico e não o uso de psicotrópicos que 

prejudica o desempenho.   

 

Limitações 

Entre as limitações, conforme discutido anteriormente, o momento da avaliação dos 

candidatos, tanto em relação a ocorrer após a eliminação de parte dos candidatos na primeira 
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 fase do processo seletivo, como ocorrer imediatamente após a prova da segunda fase. A coleta 

dos dados após a realização da prova pode ter correspondido a uma distorção nos escores, em 

especial em relação à Ansiedade-Estado, entretanto o momento da avaliação foi escolhido em 

função da preocupação da COREME em relação a eventuais processos legais de candidatos que 

pudessem alegar prejuízo no desempenho em função da participação no projeto de pesquisa. 

Uma discussão que poderia ser levantada é que a coleta de dados ocorreu durante o 

processo seletivo, então parte da nota final já havia sido determinada e era conhecida pelos 

candidatos, assim o impacto do resultado da primeira rodada do processo seletivo poderia 

estar associado a maior intensidade de sintomas depressivos atual. Este argumento, 

entretanto, carece ressonância nos resultados observados, uma vez que a intensidade de 

sintomas depressivos não apresenta associação na análise bivariada com o desempenho final. 

O estudo foi conduzido apenas em um centro de formação ligado a um hospital 

terciário público na cidade de São Paulo, assim os resultados não são necessariamente reflexos 

da realidade brasileira, necessitando a reprodução em outros estudos. Entretanto os 

resultados observados, como a elevada intensidade de sintomas depressivos e baixas taxas de 

diagnóstico psiquiátrico são coerentes com os dados da literatura  (32, 33). 

Outra limitação é a utilização de auto avaliação. Apesar de permitir a captação de 

maior quantidade de respostas, em menor tempo, com uma menor equipe de pesquisa, este 

desenho permite problemas relacionadas ao preenchimento dos instrumentos e não houve 

avaliação para realização ou confirmação de diagnóstico psiquiátrico, além de não haver como 

acessar o tempo de adoecimento de maneira objetiva. Os nossos resultados relativos à 

presença de transtornos mentais serem baseados no relato não permite a generalização para 

candidatos que possuíam transtornos mentais mas não buscaram tratamento e, portanto, não 

possuíram diagnóstico formulado. Ainda, em função do desenho do estudo, não é possível 
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 determinar que de fato o adoecimento psíquico estava ocorrendo durante o curso médico e 

avaliar mais proximamente o impacto no funcionamento cognitivo. Entretanto, nossos 

resultados têm suporte da literatura em outras áreas mostrando o impacto do transtorno 

mental no desempenho acadêmico e fornecem importante embasamento para a realização de 

estudos prospectivos na área. 

 

Perspectivas 

Este estudo traz elementos importantes que fundamentam o caminho para pesquisas 

para a investigação do impacto do adoecimento psíquico nos exames seletivos para residência 

médica, além de apontar para a necessidade de estudos para avaliar ações para prevenção, 

detecção precoce e o impacto do tratamento adequado dos transtornos mentais nesta 

população. Futuros estudos poderão envolver não apenas outros momentos de intervenções, 

mas também eventuais coortes de seguimento de alunos durante o curso médico. 

Os resultados ainda apontam para a possibilidade de estratégia para engajamento de 

estudantes de Medicina e candidatos a programas de residências a tratamentos em Saúde 

Mental, permitindo a reforçar o impacto negativo do adoecimento psíquico, com repercussões 

que estes podem mais facilmente se relacionar, assim reduzindo uma das barreiras a busca de 

tratamento que são os comportamentos de normalização do adoecimento psíquico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 
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 Conclusões 

 

 

Os resultados deste estudo nos permitem concluir que: 

- Possuir um transtorno mental pode prejudicar o desempenho no processo seletivo 

de residência médica independentemente da sintomatologia depressiva e ansiedade 

precedendo ou durante o processo seletivo. O que sugere que o efeito do transtorno mental 

sobre o desempenho deva ocorrer ao longo da graduação ou do processo de aprendizado e 

não apenas no momento do processo seletivo.  

- Níveis elevados de ansiedade traço podem prejudicar o desempenho no processo 

seletivo de residência médica direta ou indiretamente via um transtorno mental. A influência 

da ansiedade traço no desempenho, mas não da ansiedade estado reforça a concepção de que 

o comprometimento mental prejudica o processo de aprendizagem e formação do médico e 

não apenas o desempenho em um processo seletivo em si.  

- Candidatos mais jovens apresentam melhor desempenho no processo seletivo de 

residência médica. Neste particular cabe ressaltar que a idade máxima em nossa amostra foi 

de 36 anos, o indica que o pior desempenho não deve decorrer de prejuízo cognitivo 

secundário ao envelhecimento.  

- Frequentar curso preparatório para o processo seletivo e maior número de 

aplicações para processos seletivos naquele ano associados a pior desempenho no processo 

seletivo, entretanto acreditamos que esses seja consequência de uma percepção do candidato 

não estar preparado para passar no exame. Candidatos não preparados para passar no exame 

buscariam em maior frequência curso preparatório para melhorar seu desempenho e 

aplicariam para um número maior de programas.  
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 - Candidatos a processo seletivo de residência médica com transtorno mental 

apresentam intensidade elevada dos sintomas depressivos sugerindo que não houve remissão 

dos sintomas. Este achado sugere que o tratamento provido não foi efetivo. 

- Candidatos a processo seletivo de residência médica possuem sintomas depressivos 

de intensidade elevada; a maioria dos candidatos apresentam intensidade de sintomas 

depressivos sugestiva de episódio depressivo na semana precedente ao processo seletivo 

mesmo considerando aqueles sem diagnóstico de transtorno mental.  

- Candidatos a processo seletivo de residência médica utilizam psicofármacos, 

independentemente de transtorno mental, principalmente utilizando antidepressivos.  

É necessário considerar que esse é o primeiro estudo mostrando a relevância do 

adoecimento mental no desempenho no processo seletivo de residência médica. Se por um 

lado ele abre um campo para novas pesquisas, por outro, é necessário que seus resultados 

sejam replicados em outros centros e países para que se possa avaliar sua generalização.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos 
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Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

  



 
!

!

HOSPITAL!DAS!CLÍNICAS!DA!FACULDADE!DE!MEDICINA!DA!UNIVERSIDADE!DE!SÃO!PAULO5
HCFMUSP!

1
 

!

TERMO!DE!CONSENTIMENTO!LIVRE!E!ESCLARECIDO!

!

DADOS!DE!IDENTIFICAÇÃO!DO!SUJEITO!DA!PESQUISA!

1.!NOME:!____________________________________________________________________!
DOCUMENTO!DE!IDENTIDADE!Nº!:!________________________________!!
Nº!DE!INSCRIÇÃO!NA!PROVA:!________________________________!!
CPF:!________________________________!!
SEXO!:!M!(___)!!!F!(___)!Outro(___)! DATA!NASCIMENTO:!____/_____/_____!!
ENDEREÇO:!_________________________________________Nº!_______!APTO:!!_______!
BAIRRO:!!________________________!CIDADE:!_____________________!ESTADO:!_____!
CEP:___________@______!! TELEFONE:!DDD!(____)!__________@__________!

!

!
!

DADOS!SOBRE!A!PESQUISA!
!
!
TÍTULO! DO! PROTOCOLO! DE! PESQUISA:! “AVALIAÇÃO! DE! SINTOMAS! DEPRESSIVOS! E! ANSIOSOS,!
ESTRATÉGIAS! PARA! SEU! ENFRENTAMENTO! E! CORRELAÇÃO! COM! O! DESEMPENHO! EM! EXAME!
PARA!RESIDÊNCIA!MÉDICA.” 
!

PESQUISADOR!RESPONSÁVEL:!Renério!Fráguas!Jr.!!

CARGO/FUNÇÃO:!Professor!do!Departamento!de!Psiquiatria!da!FMUSP!!

INSCRIÇÃO!NO!CREMESP:!48.093!

UNIDADE!DO!HCFMUSP:!Departamento!de!Psiquiatria!da!FMUSP!
!

AVALIAÇÃO!DO!RISCO!DA!PESQUISA:!

!!!!!RISCO!MÍNIMO! X! ! RISCO!MÉDIO!□!

! RISCO!BAIXO! ! □! ! RISCO!MAIOR!□!

!

DURAÇÃO!DA!PESQUISA!:!12!meses!
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! O! Sr.(a)! está! sendo! convidado(a)! a! participar! voluntariamente! do! projeto! de! pesquisa!

“AVALIAÇÃO! DE! SINTOMAS! DEPRESSIVOS! E! ANSIOSOS,! ESTRATÉGIAS! PARA! SEU!

ENFRENTAMENTO!E!CORRELAÇÃO!COM!O!DESEMPENHO!EM!EXAME!PARA!RESIDÊNCIA!MÉDICA.”!

Esta!pesquisa!visa!investigar!os!escores!de!sintomas!depressivos,!ansiedade@traço!(sintomas!

mais! duradouros,! relacionados! ao! funcionamento! dos! indivíduos)! e! ansiedade@estado! (sintomas!

associados!ao!momento!de!cada!individuo)!e!compreender!a!relação!destes!com!desempenho!na!

prova!prática!da!seleção!da!residência!médica.!Serão!avaliadas!ainda!as!estratégias!farmacológicas!

utilizadas! (com! ou! sem! comprovação! de! eficácia)! para! auxílio! no! preparo! para! a! prova! e! o!

desempenho!na!realização!da!mesma.!

A!avaliação!dos!sintomas!será!possível!através!de!escores!auto@aplicáveis!validados!para!o!

português.! Um! questionário! psicossocial! também! deverá! ser! preenchido! para! o! melhor!

conhecimento!da!população,!bem!como!a!investigação!de!eventuais!métodos!farmacológicos!para!

manejo!destes! sintomas!ou!alteração!do!desempenho!acadêmico!utilizados!nos!últimos!meses! e!

específicos!para!a!realização!da!prova.!O!preenchimento!destes!questionários!será!realizado!após!a!

realização!da!prova.!

Não!será!realizada!nenhuma!intervenção!que!traga!riscos!ou!desconfortos!à!sua!saúde!física!

dos! participantes,! nem! tampouco! prejuízo! ou! benefício! ao! processo! o! qual! participa.! Caso! o(a)!

sr.(a)!considere!que!o!preenchimento!do!questionário!possa!gerar!desconforto!psíquico!solicitamos!

que!encerre!o!preenchimento!e!anote!na!folha!o!motivo!da!interrupção!do!preenchimento.!

Todas!as!informações!que!o(a)!sr.(a)!fornecer!só!serão!utilizadas!com!a!finalidade!única!de!

pesquisa,! sendo!preservado!o! total! sigilo!de!sua! identidade.!Seus!dados!serão!mantidos!em! local!

seguro,!ao!qual! só!os!pesquisadores!envolvidos! terão!acesso.!Tais!dados!serão!apenas!acessados!

após! a! realização! da! matrícula! dos! candidatos! aprovados! na! primeira! chamada! deste! concurso!

público.!!

As! informações! obtidas! serão! analisadas! em! conjunto! com! outros! candidatos,! não! sendo!

divulgada!a!identificação!de!nenhum!candidato.!

É! garantida! a! liberdade! da! retirada! de! consentimento! a! qualquer! momento! bem! como!

deixar!de!participar!do!estudo.!
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O!(a)!participante!não!arcará!com!despesas!pessoais,!tampouco!há!compensação!financeira!

relacionada!à!sua!participação.!!

Se!existir!qualquer!despesa!adicional,!ela!será!absorvida!pelo!orçamento!da!pesquisa.!

Em!qualquer!etapa!da!pesquisa!você!terá!acesso!aos!profissionais!responsáveis!pela!mesma!

para!esclarecimento!de!eventuais!dúvidas.!!

!

O! principal! investigador! é! o! Prof.! Dr.! Renério! Fráguas! Jr.,! o! qual! pode! ser! encontrado! no!

seguinte!endereço:!R:!Dr.!Ovídio!de!Pires!Campos,!785,!Cerqueira!César!–!São!Paulo!–!SP,!telefone:!

(11)!2661!7804!ou!pelo!e@mail!rfraguas@hcnet.usp.br.!!!

!

Se!você!tiver!alguma!consideração!ou!dúvida!sobre!a!ética!da!pesquisa,!entre!também!em!

contato!com!o!Comitê!de!Ética!em!Pesquisa!(CEP)!–!Rua!Ovídio!Pires!de!Campos,!225!–!5º!andar!–!

tel:!2661@6442!ramais!16,!17,!18!ou!20,!FAX:!2661@6442!ramal!26!–!e@mail:!cappesq@hcnet.usp.br.!

!

!

!

!

Acredito!ter!sido!suficientemente!informado!a!respeito!das!informações!que!li!ou!que!foram!

lidas! para! mim,! descrevendo! o! presente! estudo:! “AVALIAÇÃO! DE! SINTOMAS! DEPRESSIVOS! E!

ANSIOSOS,!ESTRATÉGIAS!PARA!SEU!ENFRENTAMENTO!E!CORRELAÇÃO!COM!O!DESEMPENHO!EM!

EXAME!PARA!RESIDÊNCIA!MÉDICA.”.!!

Após!discutir!com!o!pesquisador!Dr.!Renério!Fraguas!Jr.!sobre!a!minha!decisão!em!participar!

nesse!estudo!ficou!claro!para!mim!quais!são!os!propósitos!da!pesquisa,!os!procedimentos!a!serem!

realizados,! seus! desconfortos! e! riscos,! as! garantias! de! confidencialidade! e! de! esclarecimentos!

permanentes.!!

Ficou! claro! também!que!minha!participação!é! isenta!de!despesas! e! que!poderei! retirar! o!

meu!consentimento!a!qualquer!momento.!!



 
!

!

HOSPITAL!DAS!CLÍNICAS!DA!FACULDADE!DE!MEDICINA!DA!UNIVERSIDADE!DE!SÃO!PAULO5
HCFMUSP!

4
 

Declaro!que,!após!convenientemente!esclarecido!pela!pesquisadora!e!ter!entendido!o!que!

me!foi!explicado,!consinto!em!participar!do!presente!Protocolo!de!Pesquisa.!!

!

!

______________________________________!

Assinatura!do(a)!candidato(a)! Data!_____/_____/______!

!

!

(Somente!para!o!responsável!do!projeto)!

Declaro! que! obtive! de! forma! apropriada! e! voluntária! o! Consentimento! Livre! e! Esclarecido! deste!

candidato!para!a!participação!neste!estudo.!

!

!

!

______________________________________!

Assinatura!do!responsável!pelo!estudo! Data!21/12/2014!

!



81 

 

Anexo B: Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)  

  



IDATE 

TCLE Número:................................................................   Data 21/12/2014  

Página 1/2 
 

     IDATE - ESTADO 
PARTE I 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 
melhor indicar como você se sente agora, NESTE MOMENTO. 
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que 
mais  se aproxime de como você se sente NESTE MOMENTO. 
 

AVALIAÇÃO 

Muitíssimo.........................4 
Bastante............................3 
Um pouco..........................2 
Absolutamente não............1 

 

1 Sinto-me calmo(a) 1     2     3     4 

2 Sinto-me seguro(a) 1     2     3     4 

3 Estou tenso(a) 1     2     3     4 

4 Estou arrependido 1     2     3     4 

5 Sinto-me a vontade 1     2     3     4 

6 Sinto-me perturbado(a) 1     2     3     4 

7 Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios 1     2     3     4 

8 Sinto-me descansado(a) 1     2     3     4 

9 Sinto-me ansioso(a) 1     2     3     4 

10 Sinto-me "em casa" 1     2     3     4 

11 Sinto-me confiante 1     2     3     4 

12 Sinto-me nervoso(a)  1     2     3     4 

13 Estou agitado(a) 1     2     3     4 

14 Sinto-me uma pilha de nervos 1     2     3     4 

15 Estou descontraído(a) 1     2     3     4 

16 Sinto-me satisfeito(a) 1     2     3     4 

17 Estou preocupado(a) 1     2     3     4 

18 Sinto-me super excitado(a) e confuso(a) 1     2     3     4 

19 Sinto-me alegre 1     2     3     4 

20 Sinto-me bem 1     2     3     4 
 
   TOTAL (a ser calculado pelos pesquisadores):_____/80 



IDATE 

TCLE Número:................................................................   Data 21/12/2014  

Página 2/2 
 

 
IDATE TRAÇO 

 
PARTE - II 
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 
melhor indicar como você EM GERAL se sente. 
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que 
mais  se aproxime de como você EM GERAL se sente. 
 
1 Sinto-me bem 1     2     3     4 

2 Canso-me facilmente 1     2     3     4 

3 Tenho vontade de chorar 1     2     3     4 

4 Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1     2     3     4 

5 Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 
rapidamente 

1     2     3     4 

6 Sinto-me descansado(a) 1     2     3     4 

7 Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo 1     2     3     4 

8 Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que 
não as consigo resolver 

1     2     3     4 

9 Preocupo-me demais com coisas sem importância 1     2     3     4 

10 Sou feliz 1     2     3     4 

11 Deixo-me afetar muito pelas coisas 1     2     3     4 

12 Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) 1     2     3     4 

13 Sinto-me seguro(a) 1     2     3     4 

14 Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1     2     3     4 

15 Sinto-me deprimido(a) 1     2     3     4 

16 Estou satisfeito(a) 1     2     3     4 

17 Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam 
me preocupando 

1     2     3     4 

18 Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los  
da cabeça 

1     2     3     4 

19 Sou uma pessoa estável 1     2     3     4 

20 Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas 
do momento 

1     2     3     4 

 
   TOTAL (a ser calculado pelos pesquisadores):_____/80 
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Anexo C: Inventário de Sintomatologia Depressiva de 16 itens, versão autoaplicável 

(QIDS-SR)  

  



QIDS-SR16 
(Rush et al, Biol Psychiatry (2003) 54: 573-83.) 

TCLE Número:................................................................    Data 21/12/2014  
 

CIRCULE A RESPOSTA DE CADA ITEM QUE MELHOR DESCREVA VOCÊ NOS ÚLTIMOS SETE DIAS. 
 

Página 1/3 
 

1. Pegar no Sono:  
0 Nunca levo mais do que 30 minutos para pegar no sono.  
1 Levo pelo menos 30 minutos para pegar no sono, menos da metade das vezes (3 dias ou 

menos nos últimos 7 dias).  
2 Levo pelo menos 30 minutos para pegar no sono, mais da metade das vezes (4 dias ou 

mais nos últimos 7 dias).  
3 Levo mais de uma hora para pegar no sono, mais da metade das vezes (4 dias ou mais 

nos últimos 7 dias).  
 

2. Não Acordo Durante a Noite:  
0  Não acordo durante a noite.  
1 Tenho um sono leve e agitado, acordando por períodos curtos em cada noite.  
2 Acordo pelo menos uma vez por noite, mas volto a dormir com facilidade.  
3 Acordo mais do que uma vez por noite e fico acordado(a) por 20 minutos ou mais, mais da 

metade  das vezes (4 dias ou mais nos últimos 7 dias).  
 

3. Acordar Cedo Demais:  
0  Na maioria das vezes, acordo até 30 minutos antes do que preciso para levantar.  
1 Mais da metade das vezes (4 dias ou mais nos últimos 7 dias), acordo mais de 30 minutos 

antes  do que preciso para levantar.  
2 Quase sempre acordo pelo menos em torno de uma hora antes da hora que eu preciso, 

 mas acabo voltando a dormir.  
3 Acordo pelo menos uma hora antes do que preciso e não consigo voltar a dormir.  

 

4. Dormir Demais:  
0 Durmo até 7-8 horas por noite, sem cochilos durante o dia.  
1 Durmo até 10 horas num período de 24 horas, incluindo cochilos.  
2 Durmo até 12 horas num período de 24 horas, incluindo cochilos.  
3 Durmo mais do que 12 horas num período de 24 horas, incluindo cochilos.  

 

5. Sentir-se triste:  
0 Não me sinto triste.  
1 Sinto-me triste menos da metade das vezes (3 dias ou menos nos últimos 7 dias). 
2 Sinto-me triste mais da metade das vezes (4 dias ou mais nos últimos 7 dias). 
3 Sinto-me triste quase o tempo todo.  

 

6. Concentração/Tomar Decisões: 
0 Não houve mudança na minha capacidade habitual de me concentrar ou de tomar decisões. 
1 Ocasionalmente me sinto indeciso(a) ou acho que minha atenção flutua.  
2 Na maior parte do tempo, me esforço para prestar atenção ou para tomar decisões. 
3 Não consigo me concentrar o suficiente para ler ou não consigo tomar nem mesmo decisões 

pequenas.  
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(Rush et al, Biol Psychiatry (2003) 54: 573-83.) 
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CIRCULE A RESPOSTA DE CADA ITEM QUE MELHOR DESCREVA VOCÊ NOS ÚLTIMOS SETE DIAS. 
 

Página 2/3 
 

Por favor preencha o item 7 ou o 8 (não ambos) 
7. Apetite Diminuído: 
0 Meu apetite habitual não mudou. 
1 Como com menor freqüência ou menores 

 quantidades de comida que o habitual.  
2 Como muito menos que o habitual e só com 

um esforço pessoal.  
3 Como raramente num período de 24 horas e 

só com um esforço pessoal extremo ou 
quando outros me convencem a comer.  

8. Apetite Aumentado: 
0 Meu apetite habitual não mudou.  
1 Sinto necessidade de comer mais 

freqüentemente do que o habitual.  
2 Regularmente, como com mais freqüência e/ 

ou em maiores quantidades do que o habitual. 
3 Sinto-me compelido a comer demais tanto nas 

refeições como entre elas. 

 
 

Por favor preencha o item 9 ou o 10 (não ambos) 
9. Perda de Peso (Nas Duas Últimas Semanas):  
0 Não tive qualquer mudança no meu peso.  
1 Sinto-me como se tivesse tido uma pequena 

 perda de peso. 
2 Perdi 1 quilo ou mais.  
3 Perdi 2,5 quilos ou mais.  

10. Aumento de Peso (Nas Duas Últimas 
Semanas): 
0 Não tive qualquer mudança no meu peso.  
1 Sinto-me como se tivesse tido um pequeno 

aumento de peso.  
2 Engordei 1 quilo ou mais. 
3 Engordei 2,5 quilos ou mais. 

 
 

11. Visão de Mim Mesmo: 
0 Considero-me tão valioso(a) e merecedor(a) como os outros. 
1 Recrimino-me mais do que o habitual 
2 Acredito muito que causo problemas para os outros. 
3 Penso quase constantemente sobre pequenos e grandes defeitos em mim mesmo(a). 

 
12. Idéias de Morte e Suicídio: 

0 Não penso em suicídio ou morte. 
1 Sinto que a vida é vazia e me pergunto se vale a pena viver. 
2 Penso em suicídio ou morte várias vezes por semana durante vários minutos. 
3 Penso em suicídio ou morte várias vezes por dia com algum detalhe, ou fiz planos 

específicos de suicídio, ou realmente tentei me matar.  
 

13. Interesse Geral: 
0 Não houve mudanças do habitual quanto ao interesse que tenho em outras pessoas e 

atividades.  
1 Noto que estou menos interessado(a) em pessoas ou em atividades.  
2 Acho que tenho interesse em apenas uma ou duas das atividades a que me dedicava 

anteriormente.  
3 Não tenho praticamente interesse nenhum nas atividades a que me dedicava anteriormente. 



QIDS-SR16 
(Rush et al, Biol Psychiatry (2003) 54: 573-83.) 
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CIRCULE A RESPOSTA DE CADA ITEM QUE MELHOR DESCREVA VOCÊ NOS ÚLTIMOS SETE DIAS. 
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14. Nível de Energia: 

0 Não há mudanças no meu nível habitual de energia.  
1 Fico cansado(a) mais facilmente do que o habitual.  
2 Tenho que fazer um grande esforço para começar ou acabar minhas atividades diárias 

habituais (por exemplo, fazer compras, lição de casa, cozinhar ou trabalhar). 
3 Eu não consigo realmente desempenhar a maioria das minhas atividades diárias, porque 

simplesmente não tenho energia.  
 

15. Sentir Lentidão: 
0 Penso, falo e me movimento na minha velocidade habitual.  
1 Acho que o meu pensamento está mais lento ou a minha voz parece sem brilho ou 

monótona.  
2 Levo vários segundos para responder à maioria das perguntas e tenho certeza que o meu 

 pensamento está lento.  
3 Sinto-me frequentemente incapaz de responder a perguntas sem um esforço extremo.  

 
16. Sentir-se Agitado(a): 

0 Não me sinto agitado(a).  
1 Fico frequentemente irrequieto(a), torcendo as mãos ou precisando trocar a posição em que 

estou  sentado(a).  
2 Tenho impulsos de me movimentar e estou bastante agitado(a).  
3 Há ocasiões em que fico incapaz de permanecer sentado(a) e preciso andar de um lado para 

o outro.  
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Anexo D: Questionário geral sobre os candidatos elaborado para o projeto  

  



 Questionário TCLE número ________ 
Para uso dos pesquisadores 

 

 Página 1/2 

	  

Idade:	  ________	  anos	   Sexo:	  	  �	  Masc.	  	  �	  Fem.	   Procedência	  atual:	  ___________________	  
	  
Mora	  com:	   �	  Só	   �	  Pais	   �	  Parceiro(a)	   �	  Filhos	  (quantos	  ___)	  �	  Outros	  ________	  
	  
Renda	  familiar	  per	  capita	  aproximada	   R$	  _______________	  
	  
Religião:	  	   �	  Não	   	   �	  Sim:	  ____________________	   	  

�	  Não	  praticante	   �	  Praticante	  	   	   Frequência:	  ____________	  
	  
Escolaridade:	  

	   Período	  	  
(de	  	  ___	  	  a	  	  ___)	  

Qual?	  
Área/Especialidade/Graduação	   Instituição	  

Curso	  médico	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	  
Outro	  curso	  universitário	  completo	   	   	   	  
Residência	  médica	  prévia	  completa	   	   	   	  
Residência	  médica	  prévia	  incompleta	   	   	   	  
Mestrado/Doutorado	   	   	   	  

	  
Fez	  curso	  preparatório	  para	  a	  residência?	  	   �	  Sim	   �	  Não	   Quantos	  anos?	  ________	  
	  
Já	  prestou	  prova	  de	  residência	  anteriormente?	  	   Se	  sim:	  em	  que	  ano(s)?	  
�	  Não	  	   �	  Sim	   ¢	  2013/14	   ¢	  2012/13	  	   ¢	  2011/12	   ¢	  ___________________	  
	  
Para	  a	  mesma	  especialidade?	  Se	  não,	  especifique	  �	  Sim	   �	  Não	  _____________________________	  
	  
Está	  prestando	  quantas	  provas	  de	  residência	  no	  total?	  (	  	  	  )	  
	  
Faz	  psicoterapia?	  	   �	  Sim	   �	  Nunca	  fiz	   �	  Não,	  mas	  fiz	  no	  passado,	  até:_________	  
	  
Pratica	  atividade	  física?	  	   �	  Não	   �	  Sim	   	  

Qual?	  _______________________________	  
Frequência:	  ___________________________	  

	  
	  
Fez	  uso	  para	  ESTUDO	  (assinale	  com	  a	  letra	  E)	  para	  a	  prova	  de	  residência,	  para	  aumentar	  o	  DESEMPENHO	  
ACADÊMICO	  (assinale	  DA)	  ou	  para	  aumentar	  o	  DESEMPENHO	  LABORATIVO	   (assinale	  DL)	  de	  alguma	  das	  
medicações	  abaixo	  nos	  últimos	  3	  meses?	  
	  

Especificar	  qual	  medicação	  nesta	  coluna	  e	  
	  a	  modalidade	  do	  uso	  sob	  as	  colunas	  ao	  lado	  

Para	  tratamento	  por	  
conta,	  por	  orientação	  de	  
amigos	  ou	  “de	  corredor”	  	  

Com	  prescrição	  médica	  
após	  consulta	  regular	  

Betabloqueadores	   	   	  
Antidepressivos	  	   	   	  
Benzodiazepínicos	   	   	  
Estabilizadores	  de	  humor	   	   	  
Neurolépticos	  (antipsicóticos)	   	   	  
Indutores	  do	  sono	  não	  benzodiazepínicos	   	   	  
Anticolinesterásicos	   	   	  
Metilfenidato	  (Ritalina®,	  Concerta®)	   	   	  
Modafilina	  (Stavigile®)	   	   	  
Outros	  estímulantes	   	   	  
Vitaminas	   	   	  
Fitoterápicos	   	   	  
Homeopatia	   	   	  



 Questionário TCLE número ________ 
Para uso dos pesquisadores 

 

 Página 2/2 

	  
É	  portador	  de	  alguma	  doença	  clínica	  ou	  transtorno	  psiquiátrico?	  Se	  sim,	  qual(is)?	  	  
�	  Não	   �	  Sim	  _____________________________________________________________________	  
	  
Você	  percebe	  que	  esta	  patologia	  clínica	  causou	  um	  impacto	  negativo	  no	  seu	  desempenho	  no	  estudo	  para	  a	  
prova?	  	  
	   �	  Nenhum	   �	  Mínimo	   �	  Moderado	   �	  Importante	  
	  
Fez	  uso	  terapêutico	  ou	  recreacional	  regular	  de	  alguma	  das	  medicações	  abaixo	  nos	  últimos	  3	  meses?	  

Especificar	  quais	  medicações	  	  
sob	  as	  colunas	  ao	  lado	  mais	  adequadas	   Uso	  recreacional	  

Tratamento	  por	  orientação	  de	  
amigos,	  por	  conta	  ou	  “de	  corredor”	  	  

Com	  prescrição	  médica	  
após	  consulta	  regular	  

Betabloqueadores	   	   	   	  
Antidepressivos	   	   	   	   	  
Benzodiazepínicos	   	   	   	  
Estabilizadores	  de	  humor	   	   	   	  
Neurolépticos	  (antipsicóticos)	   	   	   	  
Indutores	  do	  sono	  não	  benzodiazepínicos	   	   	   	  
Anticolinesterásicos	   	   	   	  
Metilfenidato	  (Ritalina®,	  Concerta®)	   	   	   	  
Modafilina	  (Stavigile®)	   	   	   	  
Outros	  estimulantes	   	   	   	  
Vitaminas	   	   	   	  
Fitoterápicos	   	   	   	  
Homeopatia	   	   	   	  

	  
Indicações	  para	  os	  tratamentos	  médicos	  regulares:	  _____________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Indicações	  para	  os	  tratamentos	  “por	  conta”:	  __________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Fez	  uso	  especificamente	  (assinale	  com	  a	  letra	  P)	  ou	  modificou	  posologia	  de	  medicação	  em	  uso	  (M)	  para	  
melhorar	  seu	  desempenho	  especificamente	  para	  a	  prova?	  
	  

Especificar	  qual	  medicação	  nesta	  coluna	  e	  
	  a	  modalidade	  do	  uso	  sob	  as	  colunas	  ao	  lado	  

Para	  tratamento	  por	  
conta,	  por	  orientação	  de	  
amigos	  ou	  “de	  corredor”	  	  

Com	  prescrição	  médica	  
após	  consulta	  regular	  

Betabloqueadores	   	   	  
Antidepressivos	  	   	   	  
Benzodiazepínicos	   	   	  
Estabilizadores	  de	  humor	   	   	  
Neurolépticos	  (antipsicóticos)	   	   	  
Indutores	  do	  sono	  não	  benzodiazepínicos	   	   	  
Anticolinesterásicos	   	   	  
Metilfenidato	  (Ritalina®,	  Concerta®)	   	   	  
Modafilina	  (Stavigile®)	   	   	  
Outros	  estímulantes	   	   	  
Vitaminas	   	   	  
Fitoterápicos	   	   	  
Homeopatia	   	   	  

	  
	  
Você	  gostaria	  de	  ser	  contatado	  pelos	  pesquisadores	  para	  receber	  um	  retorno	  relativo	  a	  suas	  respostas	  
destes	  questionários?	  �	  Não	   �	  Sim	  
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Anexo E: Aprovação da Comissão de Ética da FMUSP  

  



 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  
e-mail: cep.fm@usp.br  

 

                              APROVAÇÃO 

 O Comitê de Ética em Pesquisa  da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em sessão de 10/12/2014, APROVOU o Protocolo de 

Pesquisa nº 419/14 intitulado: “AVALIAÇÃO DE SINTOMAS 

DEPRESSIVOS E ANSIOSOS, ESTRATÉGIAS PARA SEU 

ENFRENTAMENTO E CORRELAÇÃO COM O DESEMPENHO EM 

EXAME DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. ” apresentado pelo 

Departamento de PSIQUIATRIA 

 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-

FMUSP, os relatórios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº 466/12).  

Pesquisador (a) Responsável: Renério Fráguas Junior 

Pesquisador (a) Executante: Eduardo de Castro Humes 

 

 

         CEP-FMUSP, 10 de Dezembro de 2014. 

                     

                                 
 

                         Prof. Dr. Roger Chammas 
                                                                              Coordenador 

                                                                               Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo F: Termo de Confidencialidade e Sigilo para as pessoas que participaram da 

coleta dos dados  

  



TERMO	  DE	  CONFIDENCIALIDADE	  E	  SIGILO	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  EM	  PESQUISA	  

	  

	  

Eu,	  _____________________________________________________________,	  data	  de	  nascimento:	  ___/___/_____,	  

nacionalidade:	  ______________________,	  estado	  civil:	  ________________,	  profissão:	  ___________________,	  

CPF:	   _________________________,	  RG:	   ___________________________,	   emitido	  pela(o)	   _______,	   residente	  

a:	  ______________________________________________________________,	  cidade:	  _________________,	  UF:	  ______,	  

abaixo	  firmado,	  assumo	  o	  compromisso	  de	  manter	  confidencialidade	  e	  sigilo	  sobre	  todas	  

as	   informações	   relacionadas	   a	   minha	   participação	   no	   projeto	   de	   pesquisa	   intitulado	  

“Avaliação	  de	  sintomas	  depressivos	  e	  ansiosos,	  estratégias	  para	  seu	  enfrentamento	  

e	  correlação	  com	  o	  desempenho	  em	  exame	  de	  seleção	  para	  residência	  médica”,	  a	  que	  

tiver	   acesso	   durante	   a	   coleta	   de	   dados	   nas	   dependências	   da	   Faculdade	   de	  Medicina	   da	  

Universidade	  de	  São	  Paulo	  na	  qualidade	  de	  (	  )	  auxiliar	  de	  pesquisa	  ou	  (	  )	  pesquisador.	  

	  

Por	  este	  termo	  de	  confidencialidade	  e	  sigilo	  comprometo-‐me:	  

1.	   A	   não	   utilizar	   as	   Informações	   Confidenciais	   a	   que	   tiver	   acesso,	   para	   gerar	   benefício	  

próprio	  exclusivo	  e/ou	  unilateral,	  presente	  ou	  futuro,	  ou	  para	  o	  uso	  de	  terceiros;	  

2.	  A	  não	  efetuar	  nenhuma	  gravação	  ou	  cópia	  da	  documentação	  de	  Informação	  Confidencial	  

a	  que	  tiver	  acesso;	  

3.	   A	   não	   apropriar-‐se	   para	   si	   ou	  para	   outrem	  de	  material	   e/ou	   Informação	  Confidencial	  

que	  venha	  a	  ser	  disponível;	  

4.	  A	  não	   repassar	  o	   conhecimento	  das	   Informações	  Confidenciais,	  obrigando-‐se,	   assim,	  a	  

ressarcir	  a	  ocorrência	  de	  qualquer	  dano	  e/ou	  prejuízo	  oriundo	  de	  uma	  eventual	  quebra	  de	  

sigilo	   das	   informações	   fornecidas,	   bem	   como	   sabendo	   das	   eventuais	   consequências	  

criminais,	  cíveis	  e	  administrativas	  relacionadas;	  

5.	  Permanecer	  sem	  qualquer	  possibilidade	  de	  contato	  com	  outros	  durante	  a	  participação	  

na	  coleta	  de	  dados.	  

	  

Neste	  Termo,	  as	  seguintes	  expressões	  serão	  assim	  definidas:	  

Coleta	  de	  dados	  corresponde	  ao	  processo	  de	  abordagem	  de	  candidatos	  após	  a	  realização	  

da	   prova,	   abordagem	   e	   explanação	   sobre	   os	   procedimentos	   da	   pesquisa,	   auxílio	   no	  

preenchimento	   dos	   questionários,	   recepção	   dos	   questionários	   e	   armazenamento.	   Este	  

processo	  ocorrerá	  de	  maneira	  contínua	  entre	  a	  primeira	  e	  a	  última	  turma	  de	  candidatos	  

que	  realizarão	  a	  prova	  prática.	  



Informação	   Confidencial	   significa	   toda	   informação	   relacionada	   a	   Prova	   de	   Residência	  

Médica,	  em	  especial,	  e	  não	  restrita,	  ao	  conteúdo	  da	  dita	  prova,	  sob	  a	  forma	  escrita,	  verbal	  

ou	  por	  quaisquer	  outros	  meios.	  

Permanecer	  sem	  qualquer	  possibilidade	  de	  contato	  com	  outros	  durante	  a	  participação	  na	  

coleta	  de	  dados	  inclui,	  mas	  não	  está	  restrita	  à:	  

a) Não	   portar,	   durante	   a	   coleta	   de	   dados,	   armas,	   máquinas	   de	   calcular,	   telefone	  

celular,	  tablet,	  pager,	  bip,	  agenda	  eletrônica,	  relógio	  digital	  ou	  similar	  ou	  qualquer	  

outro	  meio	  de	  comunicação	  eletrônica;	  

b) Entregar	   de	   quaisquer	   meios	   de	   comunicação	   eletrônica	   que	   necessite	   levar	   ao	  

local	  da	  pesquisa	  a	  comissão	  de	  prova	  antes	  do	  inicio	  das	  atividades	  de	  coletas	  de	  

dados;	  

c) Não	  realizar	  qualquer	  comunicação,	  verbal,	  escrita,	  eletrônica	  ou	  por	  outros	  meios,	  

com	  indivíduos	  externos	  a	  pesquisa	  e	  ao	  processo	  da	  Prova	  de	  Residência	  Médica	  

durante	  as	  atividades	  de	  coletas	  de	  dados.	  

	  

A	   vigência	   da	   obrigação	   de	   confidencialidade	   e	   sigilo,	   assumida	   pela	   minha	   pessoa	   por	  

meio	  deste	  termo,	  terá	  a	  validade	  enquanto	  a	  informação	  não	  for	  tornada	  de	  conhecimento	  

público	   por	   qualquer	   outra	   pessoa,	   ou	  mediante	   autorização	   escrita,	   concedida	   à	  minha	  

pessoa	  pelas	  partes	  interessadas	  neste	  termo.	  

	  

Pelo	   não	   cumprimento	   do	   presente	   Termo	   de	   Confidencialidade	   e	   Sigilo,	   fica	   o	   abaixo	  

assinado	  ciente	  de	  todas	  as	  sanções	  judiciais	  que	  poderão	  advir.	  

	  

	  

São	  Paulo,	  	  21	  de	  dezembro	  de	  2014	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Auxiliar	  de	  pesquisa	  ou	  

pesquisador	  

	   Pesquisador	  colaborador	  
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Anexo G: Análise de regressão linear múltipla com variáveis gerais com taxa de 

respondedores superior a 90% 



     

  GET 
  FILE= '/ Users/ Eduardo / Desktop/ escrevendo/ analises estatisticas/ analise 31082017 su
bstanciavsdesempenhoesintomas / respondedores  23082017 com origem.sav'. 
 
> Nº do Aviso 5281.  Nome do comando: GET FILE 
> SPSS Statistics está em execução no modo de codificação Unicode.  Este arquivo 
> está codificado com uma codificação específica do código de idioma (página de 
> códigos).  A largura  definida de quaisquer  variáveis de sequência de 
> caracteres é automaticamente triplicada para evitar uma possível perda de 
> dados.  É possível usar ALTER TYPE para configurar  a largura  de variáveis de 
> sequência de caracteres para a largura  do valor mais longo observado para cada 
> variável de sequência de caracteres. 
ALTER TYPE ALL(A= AMIN).

Tipo de alteração

Observações

Saída criada

Comentários

Entrada Dados

Filtro

Ponderação

Arquivo Dividido

Sintaxe

Recursos Tempo do processador

Tempo decorrido

06-AUG-2019 12:57:...

/Users/Eduardo/Deskto
p/escrevendo/analises 
estatisticas/analise 
31082017 
substanciavsdesempenh
oesintomas/respondedo
res 23082017 com 
origem.sav

<none>

<none>

<none>

ALTER TYPE ALL
(A=AMIN).

00:00:00.02

00:00:00.00

/Users/Eduardo/Desktop/escrevendo/analises estatisticas/analise 31082017 substanci
avsdesempenhoesintomas/respondedores 23082017 com origem.sav

Tipos alterados

resultado A45 AMIN

     

  REGRESSION 
  / DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  / MISSING PAIRWISE 
  / STATISTICS  COEFF OUTS CI(9 5) R ANOVA COLLIN TOL 
  / CRITERIA= PIN(.01) POUT(.05) 
  / NOORIGIN 

Page 1



  / DEPENDENT n f 
  / METHOD= BACKWARD idade sexo cursinho_médico  provas_anteriores  provas_esse_an
o terapia atv_fisica 
    IDATE_Estado IDATE_Traço portador_de_patologia_psiquiatrica  quids_corrigido  betab
loq_geral  
    alternativos_geral  USO_DE_PSICOFARMACOS  
  / SCATTERPLOT = (*ZRESID ,*ZPRED) 
  / RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

Regressão

Observações

Saída criada

Comentários

Entrada Dados

Conjunto de dados ativo

Filtro

Ponderação

Arquivo Dividido

N de linhas em arquivo 
de dados de trabalho

Tratamento de valor 
omisso

Definição de omisso

Casos utilizados

06-AUG-2019 13:09:...

/Users/Eduardo/Deskto
p/escrevendo/analises 
estatisticas/analise 
31082017 
substanciavsdesempenh
oesintomas/respondedo
res 23082017 com 
origem.sav

ConjuntodeDados1

<none>

<none>

<none>

515

Os valores omissos 
definidos pelo usuário 
são tratados como 
omissos.

Os coeficientes de 
correlação para cada 
par de variáveis são 
baseados em todos os 
casos com dados 
válidos para aquele par. 
As estatísticas de 
regressão têm como 
base essas correlações.

Page 2



Observações

Sintaxe

Recursos Tempo do processador

Tempo decorrido

Memória necessária
Memória adicional 
necessária para gráficos 
de resíduos

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN 
STDDEV CORR SIG N
  /MISSING PAIRWISE
  /STATISTICS COEFF 
OUTS CI(95) R ANOVA 
COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.01) 
POUT(.05)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT nf
  /METHOD=BACKWARD 
idade sexo 
cursinho_médico 
provas_anteriores 
provas_esse_ano terapia 
atv_fisica
    IDATE_Estado 
IDATE_Traço 
portador_de_patologia_
psiquiatrica 
quids_corrigido 
betabloq_geral
    alternativos_geral 
USO_DE_PSICOFARMACO
S
  /SCATTERPLOT=
(*ZRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS 
HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID).

00:00:00.95

00:00:01.00

20736 bytes

688 bytes
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Estatística Descritiva

Média Desvio Padrão N

nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

6,0760 ,94967 515

25,81 2,360 502

1,43 ,495 507

,67 ,471 508

1,34 ,476 499

4,3903 2,81924 497

2,09 ,586 508

,59 ,492 511

51,26 10,736 514

42,91 10,055 510

,13 ,341 506

7,42 3,954 509

,10 ,304 515

,10 ,294 515

,2447 ,43030 515

Correlações

nf idade sexo

Correlação de Pearson nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

Sig. (unilateral) nf

idade

sexo

1,000 - ,221 - ,099 - ,307

- ,221 1,000 ,025 - ,110

- ,099 ,025 1,000 ,026

- ,307 - ,110 ,026 1,000

- ,241 ,385 - ,002 ,186

- ,293 - ,096 ,000 ,557

,059 - ,034 - ,009 - ,061

- ,043 ,071 ,035 - ,030

,000 - ,010 ,231 ,018

- ,119 ,042 ,201 ,033

- ,131 ,034 ,107 ,013

- ,112 ,060 ,177 ,031

- ,006 - ,034 ,024 ,117

- ,058 - ,031 ,164 ,045

- ,126 ,059 ,086 ,055

. ,000 ,013 ,000

,000 . ,292 ,007

,013 ,292 . ,283

,000 ,007 ,283 .Page 4



Correlações

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no

Correlação de Pearson nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

Sig. (unilateral) nf

idade

sexo

- ,307 - ,241 - ,293 ,059

- ,110 ,385 - ,096 - ,034

,026 - ,002 ,000 - ,009

1,000 ,186 ,557 - ,061

,186 1,000 ,185 - ,028

,557 ,185 1,000 - ,021

- ,061 - ,028 - ,021 1,000

- ,030 ,054 - ,006 ,002

,018 - ,031 - ,027 ,041

,033 - ,022 ,038 - ,037

,013 ,055 - ,064 ,000

,031 ,047 ,036 - ,031

,117 ,098 ,102 ,003

,045 ,078 ,077 - ,028

,055 ,101 ,062 - ,042

,000 ,000 ,000 ,092

,007 ,000 ,017 ,227

,283 ,485 ,498 ,423

. ,000 ,000 ,086

Page 5



Correlações

terapia atv_fisica IDATE_Estado

Correlação de Pearson nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

Sig. (unilateral) nf

idade

sexo

,059 - ,043 ,000 - ,119

- ,034 ,071 - ,010 ,042

- ,009 ,035 ,231 ,201

- ,061 - ,030 ,018 ,033

- ,028 ,054 - ,031 - ,022

- ,021 - ,006 - ,027 ,038

1,000 ,002 ,041 - ,037

,002 1,000 - ,118 - ,165

,041 - ,118 1,000 ,538

- ,037 - ,165 ,538 1,000

,000 - ,026 ,130 ,255

- ,031 - ,056 ,403 ,625

,003 - ,036 ,023 ,081

- ,028 - ,013 ,100 ,128

- ,042 ,005 ,170 ,261

,092 ,167 ,497 ,003

,227 ,056 ,414 ,173

,423 ,219 ,000 ,000

,086 ,254 ,339 ,227
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Correlações

IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

Correlação de Pearson nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

Sig. (unilateral) nf

idade

sexo

- ,119 - ,131 - ,112 - ,006

,042 ,034 ,060 - ,034

,201 ,107 ,177 ,024

,033 ,013 ,031 ,117

- ,022 ,055 ,047 ,098

,038 - ,064 ,036 ,102

- ,037 ,000 - ,031 ,003

- ,165 - ,026 - ,056 - ,036

,538 ,130 ,403 ,023

1,000 ,255 ,625 ,081

,255 1,000 ,285 - ,002

,625 ,285 1,000 ,090

,081 - ,002 ,090 1,000

,128 ,090 ,131 ,021

,261 ,500 ,372 ,149

,003 ,002 ,006 ,443

,173 ,224 ,090 ,224

,000 ,009 ,000 ,293

,227 ,382 ,244 ,004
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Correlações

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

Correlação de Pearson nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

Sig. (unilateral) nf

idade

sexo

- ,006 - ,058 - ,126

- ,034 - ,031 ,059

,024 ,164 ,086

,117 ,045 ,055

,098 ,078 ,101

,102 ,077 ,062

,003 - ,028 - ,042

- ,036 - ,013 ,005

,023 ,100 ,170

,081 ,128 ,261

- ,002 ,090 ,500

,090 ,131 ,372

1,000 ,021 ,149

,021 1,000 ,077

,149 ,077 1,000

,443 ,094 ,002

,224 ,245 ,095

,293 ,000 ,026

,004 ,153 ,108
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Correlações

nf idade sexo

Sig. (unilateral)

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

N nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

,000 ,007 ,283 .

,000 ,000 ,485 ,000

,000 ,017 ,498 ,000

,092 ,227 ,423 ,086

,167 ,056 ,219 ,254

,497 ,414 ,000 ,339

,003 ,173 ,000 ,227

,002 ,224 ,009 ,382

,006 ,090 ,000 ,244

,443 ,224 ,293 ,004

,094 ,245 ,000 ,153

,002 ,095 ,026 ,108

515 502 507 508

502 502 499 497

507 499 507 501

508 497 501 508

499 487 491 493

497 487 491 491

508 496 500 502

511 499 503 505

514 501 506 507

510 498 503 504

506 496 500 499

509 497 502 503

515 502 507 508

515 502 507 508

515 502 507 508
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Correlações

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no

Sig. (unilateral)

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

N nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

. ,000 ,000 ,086

,000 . ,000 ,264

,000 ,000 . ,318

,086 ,264 ,318 .

,254 ,115 ,443 ,478

,339 ,244 ,277 ,176

,227 ,311 ,203 ,201

,382 ,112 ,080 ,499

,244 ,150 ,212 ,242

,004 ,015 ,011 ,471

,153 ,041 ,043 ,266

,108 ,012 ,084 ,172

508 499 497 508

497 487 487 496

501 491 491 500

508 493 491 502

493 499 485 493

491 485 497 491

502 493 491 508

505 496 495 505

507 498 496 507

504 494 492 503

499 490 490 500

503 493 491 502

508 499 497 508

508 499 497 508

508 499 497 508
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Correlações

terapia atv_fisica IDATE_Estado

Sig. (unilateral)

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

N nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

,086 ,254 ,339 ,227

,264 ,115 ,244 ,311

,318 ,443 ,277 ,203

. ,478 ,176 ,201

,478 . ,004 ,000

,176 ,004 . ,000

,201 ,000 ,000 .

,499 ,277 ,002 ,000

,242 ,104 ,000 ,000

,471 ,209 ,298 ,034

,266 ,385 ,012 ,002

,172 ,456 ,000 ,000

508 511 514 510

496 499 501 498

500 503 506 503

502 505 507 504

493 496 498 494

491 495 496 492

508 505 507 503

505 511 510 506

507 510 514 510

503 506 510 510

500 502 505 501

502 505 508 506

508 511 514 510

508 511 514 510

508 511 514 510
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Correlações

IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

Sig. (unilateral)

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

N nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

,227 ,382 ,244 ,004

,311 ,112 ,150 ,015

,203 ,080 ,212 ,011

,201 ,499 ,242 ,471

,000 ,277 ,104 ,209

,000 ,002 ,000 ,298

. ,000 ,000 ,034

,000 . ,000 ,479

,000 ,000 . ,021

,034 ,479 ,021 .

,002 ,022 ,002 ,318

,000 ,000 ,000 ,000

510 506 509 515

498 496 497 502

503 500 502 507

504 499 503 508

494 490 493 499

492 490 491 497

503 500 502 508

506 502 505 511

510 505 508 514

510 501 506 510

501 506 500 506

506 500 509 509

510 506 509 515

510 506 509 515

510 506 509 515
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Correlações

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

Sig. (unilateral)

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

N nf

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

,004 ,153 ,108

,015 ,041 ,012

,011 ,043 ,084

,471 ,266 ,172

,209 ,385 ,456

,298 ,012 ,000

,034 ,002 ,000

,479 ,022 ,000

,021 ,002 ,000

. ,318 ,000

,318 . ,040

,000 ,040 .

515 515 515

502 502 502

507 507 507

508 508 508

499 499 499

497 497 497

508 508 508

511 511 511

514 514 514

510 510 510

506 506 506

509 509 509

515 515 515

515 515 515

515 515 515
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Variáveis Inseridas/Removidasa

Modelo
Variáveis 
inseridas

Variáveis 
removidas Método

1

2

3

4

5

USO_DE_PSIC
OFARMACOS, 
atv_fisica, 
terapia, 
provas_esse_
ano, sexo, 
idade, 
betabloq_ger
al, 
alternativos_
geral, 
IDATE_Estad
o, 
provas_anter
iores, 
quids_corrigi
do, 
portador_de
_patologia_p
siquiatrica, 
cursinho_mé
dico, 
IDATE_Traço b

. Inserir

. quids_corrigi
do

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. alternativos_
geral

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. USO_DE_PSIC
OFARMACOS

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. terapia Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. atv_fisica
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Variáveis Inseridas/Removidasa

Modelo
Variáveis 
inseridas

Variáveis 
removidas Método

6

7

8

9

1 0

1 1

. atv_fisica Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. betabloq_ger
al

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. IDATE_Estad
o

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. IDATE_Traço Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. provas_anter
iores

Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

. sexo Backward 
(critério: 
Probabilidad
e de F a ser 
removido 
>= ,050).

Variável Dependente: nfa. 

Todas as variáveis solicitadas inseridas.b. 
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Sumarização do modelo l

Modelo R R quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro padrão 
da estimativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

,473a ,223 ,200 ,84927

,473b ,223 ,202 ,84840

,473c ,223 ,204 ,84753

,472d ,223 ,205 ,84681

,472e ,222 ,206 ,84624

,470 f ,221 ,206 ,84610

,468g ,219 ,206 ,84632

,463h ,215 ,203 ,84775

,460 i ,212 ,202 ,84844

,456 j ,208 ,199 ,84977

,450k ,202 ,196 ,85179

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, 
idade, betabloq_geral, alternativos_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, quids_corrigido, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

a. 

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, 
sexo, idade, betabloq_geral, alternativos_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

b. 

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, 
idade, betabloq_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

c. 

Preditores: (Constante), atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

d. 

Preditores: (Constante), atv_fisica, provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

e. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, IDATE_Estado, 
provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

f. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

g. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

h. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico

i. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, portador_de_patologia_psiquiatrica, 
cursinho_médico

j. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, idade, portador_de_patologia_psiquiatrica, 
cursinho_médico

k. 

Variável Dependente: nfl. 
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ANOVAa

Modelo
Soma dos 
Quadrados gl

Quadrado 
Médio F Sig.

1 Regressão

Resíduo

Total

2 Regressão

Resíduo

Total

3 Regressão

Resíduo

Total

4 Regressão

Resíduo

Total

5 Regressão

Resíduo

Total

6 Regressão

Resíduo

Total

7 Regressão

Resíduo

Total

8 Regressão

Resíduo

Total

9 Regressão

Resíduo

Total

1 0 Regressão

Resíduo

Total

97,513 1 4 6,965 9,657 ,000b

338,994 470 ,721

436,506 484

97,489 1 3 7,499 10,419 ,000c

339,017 471 ,720

436,506 484

97,462 1 2 8,122 11,307 ,000d

339,045 472 ,718

436,506 484

97,328 1 1 8,848 12,339 ,000e

339,179 473 ,717

436,506 484

97,065 1 0 9,707 13,554 ,000 f

339,441 474 ,716

436,506 484

96,462 9 10,718 14,972 ,000g

340,044 475 ,716

436,506 484

95,566 8 11,946 16,678 ,000h

340,940 476 ,716

436,506 484

93,698 7 13,385 18,625 ,000 i

342,808 477 ,719

436,506 484

92,417 6 15,403 21,397 ,000 j

344,090 478 ,720

436,506 484

90,614 5 18,123 25,097 ,000k

345,893 479 ,722

436,506 484

88,247 4 22,062 30,407 ,000 l
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ANOVAa

Modelo
Soma dos 
Quadrados gl

Quadrado 
Médio F Sig.

1 1 Regressão

Resíduo

Total

88,247 4 22,062 30,407 ,000 l

348,260 480 ,726

436,506 484

Variável Dependente: nfa. 

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, 
sexo, idade, betabloq_geral, alternativos_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
quids_corrigido, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

b. 

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, 
idade, betabloq_geral, alternativos_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

c. 

Preditores: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, 
sexo, idade, betabloq_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

d. 

Preditores: (Constante), atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

e. 

Preditores: (Constante), atv_fisica, provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

f. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, IDATE_Estado, 
provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

g. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

h. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

i. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico

j. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, portador_de_patologia_psiquiatrica, 
cursinho_médico

k. 

Preditores: (Constante), provas_esse_ano, idade, portador_de_patologia_psiquiatrica, 
cursinho_médico

l. 
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Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não padronizados
Coeficientes 

padronizados

tB Erro Padrão Beta

1 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

2 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

3 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

9,337 ,523 17,860 ,000

- ,087 ,018 - ,215 -4 ,722 ,000

- ,138 ,082 - ,072 -1 ,691 ,092

- ,430 ,101 - ,213 -4 ,272 ,000

- ,158 ,093 - ,079 -1 ,697 ,090

- ,061 ,017 - ,182 -3 ,643 ,000

,038 ,066 ,024 ,576 ,565

- ,071 ,080 - ,037 - ,883 ,377

,007 ,004 ,078 1,585 ,114

- ,009 ,006 - ,099 -1 ,700 ,090

- ,258 ,134 - ,093 -1 ,923 ,055

- ,002 ,013 - ,010 - ,180 ,857

,149 ,131 ,048 1,141 ,255

- ,026 ,135 - ,008 - ,189 ,850

- ,042 ,110 - ,019 - ,382 ,703

9,348 ,519 18,027 ,000

- ,087 ,018 - ,216 -4 ,730 ,000

- ,139 ,082 - ,072 -1 ,699 ,090

- ,430 ,101 - ,213 -4 ,274 ,000

- ,158 ,093 - ,079 -1 ,706 ,089

- ,061 ,017 - ,183 -3 ,648 ,000

,038 ,066 ,024 ,578 ,564

- ,072 ,080 - ,037 - ,894 ,372

,007 ,004 ,078 1,576 ,116

- ,010 ,005 - ,104 -2 ,044 ,042

- ,260 ,134 - ,093 -1 ,935 ,054

,149 ,131 ,048 1,138 ,256

- ,027 ,135 - ,008 - ,197 ,844

- ,046 ,107 - ,021 - ,430 ,668

9,348 ,518 18,045 ,000

- ,086 ,018 - ,215 -4 ,733 ,000

- ,141 ,081 - ,073 -1 ,744 ,082

- ,429 ,100 - ,213 -4 ,275 ,000

- ,160 ,092 - ,080 -1 ,731 ,084

- ,062 ,017 - ,183 -3 ,669 ,000

,039 ,066 ,024 ,584 ,560Page 19



Coeficientesa

Modelo Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B

Estatísticas de 
colinearidade

Limite inferior Limite superior Tolerância

1 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

2 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

3 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

,000 8,310 10,364

,000 - ,123 - ,051 ,794 1,259

,092 - ,299 ,022 ,910 1,099

,000 - ,628 - ,232 ,663 1,508

,090 - ,340 ,025 ,763 1,311

,000 - ,095 - ,028 ,659 1,519

,565 - ,092 ,169 ,985 1,016

,377 - ,229 ,087 ,954 1,048

,114 - ,002 ,016 ,676 1,480

,090 - ,020 ,001 ,487 2,053

,055 - ,523 ,006 ,707 1,414

,857 - ,028 ,023 ,551 1,816

,255 - ,108 ,406 ,943 1,060

,850 - ,291 ,240 ,944 1,060

,703 - ,258 ,174 ,666 1,502

,000 8,329 10,367

,000 - ,123 - ,051 ,794 1,259

,090 - ,299 ,022 ,911 1,098

,000 - ,627 - ,232 ,663 1,508

,089 - ,340 ,024 ,764 1,309

,000 - ,095 - ,028 ,659 1,518

,564 - ,092 ,169 ,985 1,016

,372 - ,229 ,086 ,956 1,046

,116 - ,002 ,015 ,682 1,467

,042 - ,019 ,000 ,636 1,572

,054 - ,523 ,004 ,709 1,411

,256 - ,108 ,405 ,944 1,060

,844 - ,292 ,239 ,945 1,058

,668 - ,257 ,165 ,697 1,435

,000 8,330 10,366

,000 - ,122 - ,051 ,798 1,253

,082 - ,300 ,018 ,928 1,077

,000 - ,627 - ,232 ,664 1,507

,084 - ,341 ,022 ,770 1,299

,000 - ,095 - ,029 ,661 1,514

,560 - ,092 ,169 ,985 1,015Page 20



Coeficientesa

Modelo

Estatísticas de 
colinearidade

VIF

1 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

quids_corrigido

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

2 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

3 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

1,259

1,099

1,508

1,311

1,519

1,016

1,048

1,480

2,053

1,414

1,816

1,060

1,060

1,502

1,259

1,098

1,508

1,309

1,518

1,016

1,046

1,467

1,572

1,411

1,060

1,058

1,435

1,253

1,077

1,507

1,299

1,514

1,015 Page 21



Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não padronizados
Coeficientes 

padronizados

tB Erro Padrão Beta

3

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

4 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

5 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

6 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

,039 ,066 ,024 ,584 ,560

- ,072 ,080 - ,037 - ,895 ,371

,007 ,004 ,077 1,574 ,116

- ,010 ,005 - ,105 -2 ,062 ,040

- ,261 ,134 - ,094 -1 ,948 ,052

,149 ,130 ,048 1,141 ,255

- ,046 ,107 - ,021 - ,432 ,666

9,364 ,516 18,141 ,000

- ,087 ,018 - ,216 -4 ,752 ,000

- ,141 ,081 - ,073 -1 ,744 ,082

- ,428 ,100 - ,212 -4 ,270 ,000

- ,162 ,092 - ,081 -1 ,753 ,080

- ,062 ,017 - ,185 -3 ,720 ,000

,040 ,066 ,025 ,605 ,545

- ,073 ,080 - ,038 - ,918 ,359

,007 ,004 ,076 1,551 ,121

- ,010 ,005 - ,107 -2 ,115 ,035

- ,288 ,118 - ,104 -2 ,448 ,015

,140 ,129 ,045 1,088 ,277

9,457 ,492 19,208 ,000

- ,087 ,018 - ,216 -4 ,775 ,000

- ,141 ,081 - ,074 -1 ,752 ,080

- ,432 ,100 - ,214 -4 ,320 ,000

- ,162 ,092 - ,081 -1 ,758 ,079

- ,062 ,017 - ,184 -3 ,711 ,000

- ,073 ,080 - ,038 - ,918 ,359

,007 ,004 ,078 1,602 ,110

- ,010 ,005 - ,109 -2 ,163 ,031

- ,287 ,118 - ,103 -2 ,441 ,015

,141 ,129 ,045 1,097 ,273

9,416 ,490 19,208 ,000

- ,088 ,018 - ,219 -4 ,835 ,000

- ,147 ,080 - ,077 -1 ,827 ,068

- ,430 ,100 - ,213 -4 ,298 ,000

- ,164 ,092 - ,082 -1 ,784 ,075

- ,062 ,017 - ,185 -3 ,727 ,000Page 22



Coeficientesa

Modelo Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B

Estatísticas de 
colinearidade

Limite inferior Limite superior Tolerância

3

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

4 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

5 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

6 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

,560 - ,092 ,169 ,985 1,015

,371 - ,229 ,086 ,956 1,046

,116 - ,002 ,015 ,682 1,466

,040 - ,019 ,000 ,639 1,566

,052 - ,524 ,002 ,710 1,408

,255 - ,108 ,405 ,944 1,060

,666 - ,257 ,164 ,697 1,435

,000 8,350 10,379

,000 - ,123 - ,051 ,799 1,252

,082 - ,299 ,018 ,928 1,077

,000 - ,625 - ,231 ,664 1,506

,080 - ,343 ,020 ,771 1,297

,000 - ,095 - ,029 ,665 1,503

,545 - ,090 ,170 ,987 1,013

,359 - ,230 ,084 ,958 1,043

,121 - ,002 ,015 ,685 1,460

,035 - ,019 - ,001 ,645 1,552

,015 - ,520 - ,057 ,917 1,090

,277 - ,113 ,393 ,967 1,034

,000 8,490 10,425

,000 - ,123 - ,051 ,799 1,251

,080 - ,300 ,017 ,928 1,077

,000 - ,629 - ,236 ,667 1,500

,079 - ,343 ,019 ,771 1,297

,000 - ,095 - ,029 ,665 1,503

,359 - ,230 ,084 ,958 1,043

,110 - ,002 ,015 ,689 1,452

,031 - ,020 - ,001 ,648 1,544

,015 - ,518 - ,056 ,917 1,090

,273 - ,112 ,394 ,967 1,034

,000 8,453 10,379

,000 - ,124 - ,052 ,802 1,247

,068 - ,305 ,011 ,934 1,071

,000 - ,626 - ,233 ,667 1,499

,075 - ,345 ,017 ,772 1,296

,000 - ,095 - ,029 ,666 1,502Page 23



Coeficientesa

Modelo

Estatísticas de 
colinearidade

VIF

3

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

4 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

terapia

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

5 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

atv_fisica

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

6 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

1,015

1,046

1,466

1,566

1,408

1,060

1,435

1,252

1,077

1,506

1,297

1,503

1,013

1,043

1,460

1,552

1,090

1,034

1,251

1,077

1,500

1,297

1,503

1,043

1,452

1,544

1,090

1,034

1,247

1,071

1,499

1,296

1,502 Page 24



Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não padronizados
Coeficientes 

padronizados

tB Erro Padrão Beta

6

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

7 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

8 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

9 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 0 (Constante)

idade

- ,062 ,017 - ,185 -3 ,727 ,000

,007 ,004 ,080 1,643 ,101

- ,010 ,005 - ,103 -2 ,063 ,040

- ,288 ,118 - ,104 -2 ,450 ,015

,144 ,129 ,046 1,119 ,264

9,430 ,490 19,237 ,000

- ,089 ,018 - ,222 -4 ,914 ,000

- ,146 ,080 - ,076 -1 ,811 ,071

- ,423 ,100 - ,210 -4 ,239 ,000

- ,154 ,092 - ,077 -1 ,682 ,093

- ,062 ,017 - ,184 -3 ,699 ,000

,007 ,004 ,079 1,615 ,107

- ,009 ,005 - ,098 -1 ,974 ,049

- ,292 ,118 - ,105 -2 ,482 ,013

9,629 ,475 20,264 ,000

- ,090 ,018 - ,225 -4 ,978 ,000

- ,126 ,080 - ,066 -1 ,584 ,114

- ,418 ,100 - ,207 -4 ,184 ,000

- ,154 ,092 - ,077 -1 ,673 ,095

- ,064 ,017 - ,189 -3 ,812 ,000

- ,005 ,004 - ,057 -1 ,335 ,182

- ,296 ,118 - ,106 -2 ,515 ,012

9,464 ,459 20,613 ,000

- ,092 ,018 - ,229 -5 ,067 ,000

- ,145 ,078 - ,076 -1 ,850 ,065

- ,419 ,100 - ,208 -4 ,191 ,000

- ,145 ,092 - ,073 -1 ,583 ,114

- ,065 ,017 - ,193 -3 ,894 ,000

- ,335 ,114 - ,120 -2 ,930 ,004

9,609 ,451 21,325 ,000

- ,104 ,016 - ,259 -6 ,313 ,000

- ,142 ,079 - ,074 -1 ,811 ,071
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Coeficientesa

Modelo Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B

Estatísticas de 
colinearidade

Limite inferior Limite superior Tolerância

6

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

7 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

8 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

9 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 0 (Constante)

idade

,000 - ,095 - ,029 ,666 1,502

,101 - ,001 ,016 ,690 1,450

,040 - ,019 ,000 ,658 1,519

,015 - ,519 - ,057 ,917 1,090

,264 - ,109 ,396 ,968 1,033

,000 8,466 10,393

,000 - ,125 - ,054 ,805 1,242

,071 - ,304 ,012 ,934 1,071

,000 - ,619 - ,227 ,669 1,494

,093 - ,334 ,026 ,779 1,283

,000 - ,095 - ,029 ,666 1,501

,107 - ,002 ,015 ,690 1,449

,049 - ,019 ,000 ,663 1,508

,013 - ,523 - ,061 ,918 1,089

,000 8,695 10,563

,000 - ,126 - ,055 ,807 1,240

,114 - ,283 ,030 ,956 1,047

,000 - ,615 - ,222 ,670 1,492

,095 - ,334 ,027 ,779 1,283

,000 - ,097 - ,031 ,669 1,494

,182 - ,013 ,003 ,896 1,116

,012 - ,528 - ,065 ,919 1,088

,000 8,562 10,366

,000 - ,128 - ,056 ,810 1,235

,065 - ,299 ,009 ,987 1,013

,000 - ,616 - ,223 ,670 1,492

,114 - ,325 ,035 ,783 1,277

,000 - ,098 - ,032 ,671 1,489

,004 - ,559 - ,110 ,978 1,023

,000 8,723 10,494

,000 - ,137 - ,072 ,985 1,016

,071 - ,296 ,012 ,987 1,013
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Coeficientesa

Modelo

Estatísticas de 
colinearidade

VIF

6

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

betabloq_geral

7 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Estado

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

8 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano

IDATE_Traço
portador_de_patologia_p
siquiatrica

9 (Constante)

idade

sexo

cursinho_médico

provas_anteriores

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 0 (Constante)

idade

1,502

1,450

1,519

1,090

1,033

1,242

1,071

1,494

1,283

1,501

1,449

1,508

1,089

1,240

1,047

1,492

1,283

1,494

1,116

1,088

1,235

1,013

1,492

1,277

1,489

1,023

1,016

1,013
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Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não padronizados
Coeficientes 

padronizados

tB Erro Padrão Beta
1 0

sexo

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 1 (Constante)

idade

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

- ,142 ,079 - ,074 -1 ,811 ,071

- ,441 ,099 - ,219 -4 ,449 ,000

- ,069 ,017 - ,203 -4 ,135 ,000

- ,345 ,114 - ,124 -3 ,019 ,003

9,429 ,441 21,401 ,000

- ,105 ,017 - ,261 -6 ,342 ,000

- ,446 ,099 - ,221 -4 ,487 ,000

- ,068 ,017 - ,203 -4 ,112 ,000

- ,367 ,114 - ,132 -3 ,218 ,001

Coeficientesa

Modelo Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B

Estatísticas de 
colinearidade

Limite inferior Limite superior Tolerância
1 0

sexo

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 1 (Constante)

idade

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

,071 - ,296 ,012 ,987 1,013

,000 - ,636 - ,246 ,683 1,463

,000 - ,101 - ,036 ,684 1,463

,003 - ,569 - ,120 ,981 1,020

,000 8,563 10,295

,000 - ,137 - ,072 ,985 1,015

,000 - ,641 - ,251 ,684 1,462

,000 - ,101 - ,036 ,684 1,463

,001 - ,590 - ,143 ,991 1,009

Page 28



Coeficientesa

Modelo

Estatísticas de 
colinearidade

VIF
1 0

sexo

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1 1 (Constante)

idade

cursinho_médico

provas_esse_ano
portador_de_patologia_p
siquiatrica

1,013

1,463

1,463

1,020

1,015

1,462

1,463

1,009

Variável Dependente: nfa. 

Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão Autovalor
Índice de 
condição

Proporções de variância

(Constante) idade sexo

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2 1

2

3

4

5

10,278 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,175 2,957 ,00 ,00 ,00 ,00

,900 3,379 ,00 ,00 ,00 ,00

,870 3,437 ,00 ,00 ,00 ,00

,441 4,829 ,00 ,00 ,00 ,16

,393 5,113 ,00 ,00 ,00 ,00

,363 5,318 ,00 ,00 ,00 ,09

,160 8,019 ,00 ,00 ,00 ,03

,135 8,718 ,00 ,00 ,01 ,67

,105 9,907 ,00 ,00 ,34 ,00

,086 10,962 ,00 ,00 ,45 ,02

,051 14,199 ,00 ,01 ,17 ,00

,022 21,534 ,04 ,08 ,00 ,00

,018 23,722 ,02 ,03 ,01 ,00

,003 56,277 ,93 ,88 ,00 ,02

9,450 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,168 2,845 ,00 ,00 ,00 ,00

,900 3,241 ,00 ,00 ,00 ,00

,869 3,297 ,00 ,00 ,00 ,00

,441 4,632 ,00 ,00 ,00 ,15

,393 4,904 ,00 ,00 ,00 ,00Page 29



Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no terapia atv_fisica

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2 1

2

3

4

5

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,16 ,00 ,10 ,00 ,35 ,00

,00 ,00 ,01 ,00 ,12 ,00

,09 ,00 ,04 ,00 ,39 ,00

,03 ,07 ,00 ,04 ,07 ,00

,67 ,00 ,78 ,00 ,00 ,00

,00 ,43 ,03 ,01 ,00 ,00

,02 ,16 ,01 ,34 ,00 ,00

,00 ,05 ,00 ,45 ,00 ,11

,00 ,14 ,00 ,06 ,03 ,61

,00 ,06 ,00 ,06 ,02 ,24

,02 ,09 ,01 ,04 ,00 ,03

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,15 ,00 ,10 ,00 ,37 ,00

,00 ,00 ,01 ,00 ,10 ,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

IDATE_Estado IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2 1

2

3

4

5

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,26 ,00 ,01

,00 ,00 ,01 ,00 ,79

,00 ,00 ,03 ,00 ,08

,00 ,00 ,00 ,00 ,05

,00 ,00 ,45 ,00 ,05

,00 ,00 ,21 ,03 ,01

,00 ,00 ,00 ,48 ,00

,00 ,00 ,02 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,06 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,11 ,09 ,00 ,22 ,00

,61 ,00 ,00 ,02 ,00

,24 ,90 ,01 ,17 ,00

,03 ,00 ,00 ,01 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,27 ,01

,00 ,00 ,01 ,78

,00 ,00 ,03 ,09

,00 ,00 ,00 ,05

,00 ,00 ,48 ,05
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2 1

2

3

4

5

,00 ,00 ,00

,01 ,03 ,15

,79 ,10 ,01

,08 ,82 ,01

,05 ,01 ,01

,05 ,00 ,64

,01 ,00 ,07

,00 ,01 ,09

,00 ,00 ,01

,00 ,00 ,01

,00 ,02 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,01 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,01 ,03 ,16

,78 ,11 ,01

,09 ,81 ,01

,05 ,01 ,01

,05 ,00 ,68
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão Autovalor
Índice de 
condição

Proporções de variância

(Constante) idade sexo

2

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

3 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

5 1

2

3

4

,393 4,904 ,00 ,00 ,00 ,00

,339 5,280 ,00 ,00 ,01 ,11

,135 8,353 ,00 ,00 ,01 ,69

,110 9,284 ,00 ,00 ,23 ,00

,086 10,511 ,00 ,00 ,46 ,02

,063 12,231 ,00 ,00 ,26 ,00

,023 20,128 ,07 ,11 ,01 ,00

,021 21,457 ,00 ,00 ,01 ,00

,003 53,789 ,93 ,89 ,00 ,02

9,330 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,156 2,841 ,00 ,00 ,00 ,00

,896 3,227 ,00 ,00 ,00 ,00

,442 4,595 ,00 ,00 ,00 ,15

,393 4,870 ,00 ,00 ,00 ,00

,339 5,246 ,00 ,00 ,01 ,11

,136 8,297 ,00 ,00 ,01 ,69

,110 9,207 ,00 ,00 ,26 ,00

,087 10,341 ,00 ,00 ,43 ,02

,063 12,153 ,00 ,00 ,27 ,00

,024 19,872 ,07 ,11 ,01 ,00

,021 21,317 ,00 ,00 ,01 ,00

,003 53,417 ,93 ,89 ,00 ,02

9,023 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

,900 3,166 ,00 ,00 ,00 ,00

,845 3,269 ,00 ,00 ,00 ,00

,441 4,522 ,00 ,00 ,00 ,15

,344 5,118 ,00 ,00 ,01 ,11

,136 8,134 ,00 ,00 ,01 ,70

,110 9,054 ,00 ,00 ,26 ,00

,088 10,153 ,00 ,00 ,41 ,02

,064 11,855 ,00 ,00 ,28 ,00

,024 19,470 ,07 ,11 ,01 ,00

,021 20,962 ,00 ,00 ,01 ,00

,003 52,445 ,93 ,89 ,00 ,02

8,116 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

,900 3,004 ,00 ,00 ,00 ,00

,841 3,107 ,00 ,00 ,00 ,00

,439 4,299 ,00 ,00 ,00 ,13

,331 4,954 ,00 ,00 ,02 ,12
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no terapia atv_fisica

2

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

3 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

5 1

2

3

4

,00 ,00 ,01 ,00 ,10 ,00

,11 ,00 ,05 ,01 ,44 ,00

,69 ,00 ,77 ,00 ,00 ,00

,00 ,51 ,04 ,00 ,01 ,00

,02 ,16 ,01 ,33 ,00 ,00

,00 ,01 ,00 ,42 ,02 ,07

,00 ,23 ,00 ,18 ,05 ,14

,00 ,00 ,01 ,02 ,00 ,76

,02 ,09 ,01 ,04 ,00 ,03

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,15 ,00 ,10 ,00 ,38 ,00

,00 ,00 ,01 ,00 ,10 ,00

,11 ,00 ,05 ,01 ,43 ,00

,69 ,00 ,77 ,00 ,00 ,00

,00 ,49 ,04 ,00 ,01 ,00

,02 ,18 ,00 ,32 ,00 ,00

,00 ,01 ,00 ,42 ,02 ,07

,00 ,22 ,00 ,19 ,05 ,13

,00 ,00 ,01 ,02 ,00 ,77

,02 ,09 ,01 ,04 ,00 ,03

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00

,15 ,00 ,09 ,00 ,40 ,00

,11 ,00 ,07 ,01 ,51 ,00

,70 ,00 ,77 ,00 ,00 ,00

,00 ,49 ,04 ,00 ,01 ,00

,02 ,18 ,00 ,34 ,00 ,00

,00 ,01 ,00 ,39 ,02 ,07

,00 ,22 ,00 ,20 ,05 ,12

,00 ,00 ,01 ,02 ,00 ,77

,02 ,09 ,01 ,04 ,00 ,03

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,01 ,00

,13 ,00 ,08 ,45 ,00

,12 ,00 ,08 ,45 ,01
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

IDATE_Estado IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

2

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

3 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

5 1

2

3

4

,00 ,00 ,48 ,05

,00 ,00 ,16 ,00

,00 ,00 ,02 ,00

,00 ,01 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,07 ,15 ,00 ,00

,14 ,12 ,01 ,00

,76 ,72 ,01 ,00

,03 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,28 ,01

,00 ,00 ,03 ,87

,00 ,00 ,00 ,05

,00 ,00 ,47 ,05

,00 ,00 ,16 ,00

,00 ,00 ,02 ,00

,00 ,01 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,07 ,15 ,00 ,00

,13 ,13 ,01 ,00

,77 ,71 ,01 ,00

,03 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,21 ,71

,00 ,00 ,68 ,24

,00 ,00 ,00 ,04

,00 ,01 ,04 ,00

,00 ,00 ,01 ,00

,00 ,01 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,07 ,15 ,01 ,00

,12 ,13 ,02 ,01

,77 ,71 ,02 ,00

,03 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,24 ,68

,00 ,00 ,65 ,26

,00 ,00 ,00 ,04

,01 ,01 ,04 ,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

2

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

3 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

5 1

2

3

4

,05 ,00 ,68

,00 ,00 ,09

,00 ,00 ,01

,00 ,00 ,00

,00 ,02 ,00

,00 ,00 ,02

,00 ,01 ,01

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,01 ,17

,87 ,00

,05 ,01

,05 ,68

,00 ,09

,00 ,01

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,02

,00 ,01

,00 ,00

,00 ,00

,00

,71

,24

,04

,00

,00

,00

,00

,00

,01

,00

,00

,00

,68

,26

,04

,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão Autovalor
Índice de 
condição

Proporções de variância

(Constante) idade sexo

5

5

6

7

8

9

1 0

1 1

6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

2

3

4

,331 4,954 ,00 ,00 ,02 ,12

,136 7,719 ,00 ,00 ,01 ,71

,110 8,591 ,00 ,00 ,24 ,00

,075 10,395 ,00 ,00 ,72 ,00

,028 17,056 ,06 ,07 ,01 ,00

,021 19,799 ,00 ,01 ,00 ,00

,003 48,885 ,93 ,92 ,00 ,02

7,520 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

,898 2,894 ,00 ,00 ,00 ,00

,828 3,013 ,00 ,00 ,00 ,00

,377 4,466 ,00 ,00 ,02 ,26

,136 7,428 ,00 ,00 ,01 ,71

,111 8,241 ,00 ,00 ,23 ,00

,076 9,963 ,00 ,00 ,72 ,00

,030 15,937 ,06 ,07 ,02 ,00

,021 19,058 ,00 ,01 ,00 ,00

,003 47,044 ,94 ,92 ,00 ,02

7,391 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

,852 2,946 ,00 ,00 ,00 ,00

,380 4,410 ,00 ,00 ,02 ,26

,136 7,363 ,00 ,00 ,01 ,71

,111 8,166 ,00 ,00 ,23 ,00

,076 9,877 ,00 ,00 ,72 ,00

,030 15,724 ,06 ,07 ,01 ,00

,021 18,875 ,00 ,01 ,00 ,00

,003 46,588 ,94 ,92 ,00 ,02

6,444 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

,851 2,752 ,00 ,00 ,00 ,00

,360 4,229 ,00 ,00 ,02 ,27

,136 6,883 ,00 ,00 ,01 ,70

,109 7,693 ,00 ,00 ,34 ,00

,067 9,791 ,01 ,00 ,61 ,00

,029 14,893 ,05 ,05 ,01 ,00

,003 42,924 ,94 ,94 ,00 ,02

5,510 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01

,851 2,544 ,00 ,00 ,00 ,00

,341 4,022 ,00 ,00 ,04 ,27

,136 6,364 ,00 ,00 ,01 ,70

,107 7,175 ,00 ,00 ,47 ,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no terapia atv_fisica

5

5

6

7

8

9

1 0

1 1

6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

2

3

4

,12 ,00 ,08 ,45 ,01

,71 ,00 ,77 ,00 ,00

,00 ,51 ,04 ,01 ,00

,00 ,15 ,00 ,01 ,04

,00 ,22 ,00 ,06 ,07

,00 ,00 ,01 ,00 ,84

,02 ,10 ,02 ,00 ,03

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,26 ,00 ,16 ,00

,71 ,00 ,77 ,00

,00 ,51 ,04 ,01

,00 ,13 ,00 ,05

,00 ,25 ,00 ,06

,00 ,00 ,01 ,85

,02 ,10 ,02 ,03

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,01 ,00

,26 ,00 ,15 ,00

,71 ,00 ,77 ,00

,00 ,51 ,04 ,01

,00 ,13 ,00 ,05

,00 ,25 ,00 ,06

,00 ,00 ,01 ,85

,02 ,10 ,02 ,03

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,01

,27 ,01 ,15

,70 ,00 ,79

,00 ,47 ,03

,00 ,23 ,00

,00 ,20 ,00

,02 ,10 ,01

,01 ,00 ,01

,00 ,00 ,01

,27 ,01 ,15

,70 ,00 ,80

,00 ,41 ,03
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

IDATE_Estado IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

5

5

6

7

8

9

1 0

1 1

6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

2

3

4

,01 ,01 ,04 ,00

,00 ,00 ,01 ,00

,00 ,01 ,00 ,00

,04 ,07 ,00 ,00

,07 ,31 ,04 ,01

,84 ,60 ,01 ,00

,03 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,29 ,63

,00 ,00 ,60 ,34

,00 ,00 ,04 ,01

,00 ,00 ,01 ,00

,01 ,01 ,00 ,00

,05 ,08 ,00 ,00

,06 ,30 ,04 ,01

,85 ,61 ,01 ,00

,03 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,89

,00 ,00 ,04

,00 ,00 ,01

,01 ,01 ,00

,05 ,08 ,00

,06 ,31 ,04

,85 ,60 ,01

,03 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,89

,01 ,04

,00 ,01

,01 ,00

,21 ,00

,76 ,05

,01 ,00

,01

,95

,03

,01

,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

5

5

6

7

8

9

1 0

1 1

6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

2

3

4

,00

,00

,00

,00

,01

,00

,00

,00

,63

,34

,01

,00

,00

,00

,01

,00

,00
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão Autovalor
Índice de 
condição

Proporções de variância

(Constante) idade sexo

9

5

6

7

1 0 1

2

3

4

5

6

1 1 1

2

3

4

5

,107 7,175 ,00 ,00 ,47 ,00

,052 10,273 ,04 ,03 ,47 ,00

,004 39,475 ,96 ,97 ,01 ,02

4,612 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01

,849 2,331 ,00 ,00 ,00 ,00

,327 3,753 ,00 ,00 ,06 ,26

,136 5,823 ,00 ,00 ,01 ,72

,072 8,016 ,02 ,02 ,92 ,00

,004 34,187 ,98 ,97 ,01 ,01

3,741 1,000 ,00 ,00 ,01

,848 2,100 ,00 ,00 ,01

,273 3,704 ,01 ,01 ,29

,135 5,265 ,00 ,00 ,68

,004 30,610 ,99 ,99 ,01

Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

cursinho_médi
co

provas_anterio
res

provas_esse_a
no terapia atv_fisica

9

5

6

7

1 0 1

2

3

4

5

6

1 1 1

2

3

4

5

,00 ,41 ,03

,00 ,47 ,00

,02 ,11 ,01

,01 ,01

,00 ,01

,26 ,14

,72 ,82

,00 ,03

,01 ,01

,01 ,01

,01 ,01

,29 ,11

,68 ,86

,01 ,01
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Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

IDATE_Estado IDATE_Traço

portador_de_p
atologia_psiqui

atrica
quids_corrigid

o

9

5

6

7

1 0 1

2

3

4

5

6

1 1 1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,01

,94

,04

,01

,00

,00

,01

,94

,03

,01

,00

Diagnóstico de colinearidade a

Modelo Dimensão

Proporções de variância

betabloq_gera
l

alternativos_ge
ral

USO_DE_PSICO
FARMACOS

9

5

6

7

1 0 1

2

3

4

5

6

1 1 1

2

3

4

5

Variável Dependente: nfa. 
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Variáveis excluídasa

Modelo Beta In t Sig.
Correlação 

parcial

Estatísticas ...

Tolerância

2 quids_corrigido

3 quids_corrigido

alternativos_geral

4 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

5 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

6 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

7 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

8 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

9 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

- ,010 b - ,180 ,857 - ,008 ,551 1,816

- ,010 c - ,188 ,851 - ,009 ,551 1,813

- ,008 c - ,197 ,844 - ,009 ,945 1,058

- ,015 d - ,275 ,783 - ,013 ,577 1,733

- ,008 d - ,200 ,842 - ,009 ,945 1,058

- ,021 d - ,432 ,666 - ,020 ,697 1,435

- ,015 e - ,286 ,775 - ,013 ,577 1,732

- ,009 e - ,215 ,830 - ,010 ,946 1,057

- ,022 e - ,460 ,646 - ,021 ,698 1,432

,025e ,605 ,545 ,028 ,987 1,013

- ,018 f - ,338 ,735 - ,016 ,579 1,727

- ,009 f - ,214 ,831 - ,010 ,946 1,057

- ,024 f - ,504 ,614 - ,023 ,700 1,429

,025 f ,604 ,546 ,028 ,987 1,013

- ,038 f - ,918 ,359 - ,042 ,958 1,043

- ,015 g - ,279 ,780 - ,013 ,581 1,722

- ,009 g - ,220 ,826 - ,010 ,946 1,057

- ,016 g - ,327 ,744 - ,015 ,717 1,395

,025g ,620 ,535 ,028 ,988 1,012

- ,039 g - ,943 ,346 - ,043 ,959 1,043

,046g 1,119 ,264 ,051 ,968 1,033

- ,006 h - ,114 ,909 - ,005 ,587 1,704

- ,008 h - ,187 ,852 - ,009 ,946 1,057

- ,011 h - ,240 ,811 - ,011 ,719 1,391

,030h ,737 ,462 ,034 ,993 1,007

- ,042 h -1 ,009 ,314 - ,046 ,961 1,041

,044h 1,077 ,282 ,049 ,968 1,033

,079h 1,615 ,107 ,074 ,690 1,449

- ,038 i - ,872 ,383 - ,040 ,892 1,122

- ,013 i - ,302 ,763 - ,014 ,954 1,049

- ,021 i - ,440 ,660 - ,020 ,736 1,359

,032 i ,784 ,434 ,036 ,994 1,006

- ,031 i - ,759 ,448 - ,035 ,991 1,009
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Variáveis excluídasa

Modelo

Estatísticas de ...

VIF
Tolerância 

mínima

2 quids_corrigido

3 quids_corrigido

alternativos_geral

4 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

5 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

6 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

7 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

8 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

9 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

1,816 ,487

1,813 ,488

1,058 ,636

1,733 ,488

1,058 ,642

1,435 ,639

1,732 ,489

1,057 ,645

1,432 ,641

1,013 ,645

1,727 ,499

1,057 ,656

1,429 ,653

1,013 ,655

1,043 ,648

1,722 ,500

1,057 ,660

1,395 ,656

1,012 ,660

1,043 ,652

1,033 ,658

1,704 ,587

1,057 ,667

1,391 ,665

1,007 ,668

1,041 ,669

1,033 ,668

1,449 ,663

1,122 ,670

1,049 ,669

1,359 ,666

1,006 ,668

1,009 ,670
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Variáveis excluídasa

Modelo Beta In t Sig.
Correlação 

parcial

Estatísticas ...

Tolerância

9

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

1 0 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

provas_anteriores

1 1 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

provas_anteriores

sexo

- ,031 i - ,759 ,448 - ,035 ,991 1,009

,039 i ,959 ,338 ,044 ,975 1,025

,030 i ,705 ,481 ,032 ,933 1,072

- ,057 i -1 ,335 ,182 - ,061 ,896 1,116

- ,038 j - ,873 ,383 - ,040 ,892 1,122

- ,018 j - ,431 ,667 - ,020 ,960 1,041

- ,024 j - ,515 ,607 - ,024 ,738 1,355

,032 j ,787 ,432 ,036 ,994 1,006

- ,033 j - ,814 ,416 - ,037 ,992 1,008

,033 j ,809 ,419 ,037 ,984 1,017

,032 j ,755 ,451 ,034 ,934 1,071

- ,052 j -1 ,219 ,223 - ,056 ,901 1,110

- ,073 j -1 ,583 ,114 - ,072 ,783 1,277

- ,049 k -1 ,138 ,256 - ,052 ,913 1,095

- ,029 k - ,707 ,480 - ,032 ,984 1,016

- ,027 k - ,579 ,563 - ,026 ,739 1,354

,033k ,796 ,426 ,036 ,994 1,006

- ,036 k - ,879 ,380 - ,040 ,994 1,007

,031k ,766 ,444 ,035 ,984 1,016

,014k ,336 ,737 ,015 ,981 1,019

- ,064 k -1 ,522 ,129 - ,069 ,931 1,074

- ,071 k -1 ,535 ,125 - ,070 ,783 1,276

- ,074 k -1 ,811 ,071 - ,082 ,987 1,013
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Variáveis excluídasa

Modelo

Estatísticas de ...

VIF
Tolerância 

mínima

9

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

1 0 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

provas_anteriores

1 1 quids_corrigido

alternativos_geral

USO_DE_PSICOFARMACOS

terapia

atv_fisica

betabloq_geral

IDATE_Estado

IDATE_Traço

provas_anteriores

sexo

1,009 ,670

1,025 ,668

1,072 ,669

1,116 ,669

1,122 ,682

1,041 ,680

1,355 ,677

1,006 ,681

1,008 ,683

1,017 ,680

1,071 ,683

1,110 ,682

1,277 ,670

1,095 ,682

1,016 ,680

1,354 ,677

1,006 ,681

1,007 ,684

1,016 ,681

1,019 ,683

1,074 ,682

1,276 ,671

1,013 ,683

Variável Dependente: nfa. 

Preditores no Modelo: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, 
provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, alternativos_geral, IDATE_Estado, 
provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

b. 

Preditores no Modelo: (Constante), USO_DE_PSICOFARMACOS, atv_fisica, terapia, 
provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

c. 

Preditores no Modelo: (Constante), atv_fisica, terapia, provas_esse_ano, sexo, idade, 
betabloq_geral, IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, 
cursinho_médico, IDATE_Traço

d. 

Preditores no Modelo: (Constante), atv_fisica, provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

e. 

Preditores no Modelo: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, f. 
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Preditores no Modelo: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, betabloq_geral, 
IDATE_Estado, provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, 
IDATE_Traço

f. 

Preditores no Modelo: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, IDATE_Estado, 
provas_anteriores, portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

g. 

Preditores no Modelo: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, 
portador_de_patologia_psiquiatrica, cursinho_médico, IDATE_Traço

h. 

Preditores no Modelo: (Constante), provas_esse_ano, sexo, idade, provas_anteriores, i. 

Estatísticas de resíduosa

Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N

Valor predito

Resíduo

Valor Predito Padrão

Resíduo Padrão

4,6308 6,8813 6,0765 ,42522 476

-3,23764 1,84618 - ,00018 ,84266 476

-3 ,385 1,886 ,001 ,996 476

-3 ,801 2,167 ,000 ,989 476

Variável Dependente: nfa. 
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