
1

1. INTRODUÇÃO
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1.1. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE PÚBLICA

A atividade física é recomendada por entidades médicas (como o CDC –

“Centers for Disease Control and Prevention” – e a ACSM – “American College

of Sports Medicine”) à população em geral por ser considerada importante

promotor de melhoria de saúde pública1,2. Dadas as evidências de que este

tipo de atividade promove uma vida saudável e é útil na prevenção e no

tratamento de diversos tipos de doenças – como coronariopatias3-5,

hipertensão6-8, diabetes mellitus não-insulino-dependente9-11 e osteoporose12-14

–, o CDC e a ACSM decidiram divulgar em conjunto a seguinte “mensagem de

saúde pública”: “todo norte-americano adulto deveria acumular trinta minutos

ou mais de atividade física de moderada intensidade na maioria dos dias da

semana, de preferência em todos”1.

1.2. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL

1.2.1. Atividade física e melhora da saúde mental

Em relação à saúde mental, há muitos anos se tem apontado que

atividade física regular pode trazer benefícios a indivíduos com sintomas

depressivos e ansiosos15-22, o que estudos recentes têm confirmado23-25. Além

disso, melhora a qualidade de vida de pacientes com patologias não

psiquiátricas – como oclusão arterial periférica26 e fibromialgia27 – e ajuda no

alívio de sintomatologias diversas – como de abstinência de nicotina28 e de

menopausa29.
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A relação entre melhora do humor e exercício, todavia, não parece ser

universal. Apesar de estudos mostrarem que indivíduos sem sintomatologia

psiquiátrica, que fazem exercícios regularmente, apresentam humor melhor do

que os que não fazem29-32, a melhora do humor associada a atividade física a

médio ou longo prazo não tem sido consistentemente demonstrada para

indivíduos normais31-34. Por outro lado existem relatos de melhoras em vários

outros aspectos, como auto-estima35, vitalidade36, bem-estar global e satisfação

com a aparência física33.

Existem, também, indicações de que atividade física regular poderia

proteger contra o desenvolvimento de depressão1,19,37,38 ou de que inatividade

física poderia ser um fator de risco para depressão16. Todavia ainda não há

demonstração experimental desse possível efeito protetor33.

Os efeitos de atividade física regular sobre o humor foram estudados, na

maior parte das vezes, com atividade aeróbia36,39, mas existem evidências de

que atividades físicas anaeróbias (como musculação ou treinamento de

flexibilidade) também podem diminuir sintomatologia depressiva18,22,33. Já em

relação aos sintomas ansiosos não há um consenso: há os que afirmam que

atividades anaeróbias são tão efetivas quanto aeróbias17 e outros que dizem

que não21.

Em relação a efeitos agudos de atividade física aeróbia, pode-se dizer

que há uma melhora de sintomas depressivos40-45 e ansiosos19,21,46-48, após um

único episódio de exercício, com duração de algumas horas a até um dia, e,

pelo menos para sintomas ansiosos, há indícios de que atividade anaeróbia

(musculação) possa obter o mesmo efeito, mas não imediatamente49 e sim

apenas três horas depois de encerrada a atividade50.
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1.2.1.1. Atividade física e melhora da saúde mental: mecanismos

Várias hipóteses psicológicas têm sido levantadas para explicar os

efeitos benéficos de atividade física sobre a saúde mental. As principais são: 1)

distração, 2) auto-eficácia e 3) interação social. A hipótese de distração15

sugere que a distração de estímulos desagradáveis levaria a uma melhora do

humor durante e após o exercício; a de auto-eficácia20 que, como o exercício

físico pode ser visto como uma atividade desafiadora, conseguir se engajar em

uma atividade física regular poderia levar a uma melhora do humor e da auto-

confiança; a de interação social51 que as relações sociais presentes nas

atividades físicas, assim como o suporte mútuo que os indivíduos engajados

nelas dão uns aos outros, teriam participação importante nos efeitos do

exercício sobre a saúde mental.

Das hipóteses fisiológicas, duas são as mais estudadas: 1) monoaminas

e 2) endorfinas. A primeira se apóia no fato de que atividade física aumenta a

transmissão sináptica das monoaminas15,51, funcionando, supostamente, como

funcionariam os antidepressivos52,53. Da mesma maneira que seria uma

simplificação afirmar que a eficácia dos antidepressivos se deve a um aumento

da transmissão sináptica das monoaminas, essa hipótese, apesar de plausível,

parece simples demais também para explicar a melhora de humor associada à

atividade física15,52.

A segunda hipótese, por sua vez, baseia-se no fato de que atividade

física provoca a liberação de opióides endógenos (endorfinas – “endogenous

morphines”), basicamente beta-endorfina15,51,53. Supostamente os efeitos

inibitórios dessas substâncias no sistema nervoso central seriam os

responsáveis pela sensação de calma e melhora do humor que ocorre após o
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exercício54, mas isso ainda não foi provado. Também no campo da suposição

está uma possível ligação entre o aumento de irritabilidade, inquietação,

nervosismo e sentimentos de frustração, relatados por indivíduos fisicamente

ativos quando impedidos de se exercitar55, e uma abstinência de endorfinas54.

Um último ponto ainda indefinido: alguns trabalhos54,56 referem que

bloqueadores de receptores opióides, como naloxone ou naltrexone, diminuem

a resposta afetiva ao exercício, o que falaria a favor do papel das endorfinas,

mas há estudos que contrariam essa hipótese33,41,57.

Não há um consenso quanto à importância relativa de cada uma das

hipóteses citadas (tanto psicológicas como fisiológicas) para explicar a

associação entre atividade física e melhora do humor e um modelo

psicobiológico que as combine parece ser o mais provável33. Para uma

definição precisa desse modelo é necessário um conhecimento maior dos

mecanismos que ligam a atividade física a cada uma dessas hipóteses e dos

mecanismos que as ligam à melhora do humor. Supostamente se chegará,

com esse conhecimento, a um modelo em que fatores psicológicos e biológicos

interagem de modo específico e concatenado, variando segundo os estímulos

ambientais e as características (psicológicas e biológicas) de cada indivíduo.

1.2.2. Atividade física e problemas de saúde mental

O conjunto de evidências a favor de uma associação entre atividade

física e benefícios para a saúde mental, apesar dos diversos pontos ainda

indefinidos, é bastante consistente, entretanto isso não significa que a atividade

física também não possa prejudicar a saúde mental.
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1.2.2.1. Exercício excessivo

Existe, por exemplo, a possibilidade da atividade física se tornar

obsessiva, levando o indivíduo a se preocupar de forma exagerada com ela e a

treinar em excesso, mesmo na presença de contra-indicações médicas,

chegando a interferir nos relacionamentos pessoais e no trabalho58-60. As

pesquisas sobre esse quadro o caracterizaram, de início, como um análogo à

anorexia nervosa61 ou como uma adição62 e, desde então, os estudos têm se

centrado em procurar definir melhor suas características59,60,63-65. Esses

estudos apontam para diferenças nas características dos indivíduos com um

quadro de exercício excessivo primário e secundário a transtorno alimentar e

para a constatação de que se exercitar em grande quantidade raramente é

patológico, pois a grande maioria dos indivíduos que se exercitam assim não

apresentam sinais indicativos de patologia, mas sim de boa saúde

mental60,63,64. Os relatos de caso como o de Spieker59, entretanto, não deixam

dúvidas das enormes possibilidades de prejuízo que exercício excessivo pode

causar.

1.2.2.2. Dismorfia muscular

Outra situação em que exercício físico está associado a transtornos é o

quadro de alteração de imagem corporal encontrado entre levantadores de

peso e fisiculturistas66-71, em que, apesar de grandes e musculosos, os

indivíduos acreditam estar fracos e franzinos. A princípio foram propostas

denominações como “bigamerexia”66 e “anorexia reversa”67, mas, com o

objetivo de possibilitar um aprofundamento das pesquisas, Pope e

colaboradores70 propuseram, a partir dos critérios diagnósticos para transtorno
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dismórfico corporal do DSM-IV 72, os seguintes critérios para diagnóstico de

“dismorfia muscular”: 1) preocupação excessiva com a idéia de que seu corpo

não é suficientemente magro (no sentido de ter baixo teor de gordura) e

musculoso; 2) essa preocupação causa incômodo e desadaptação social

importante; 3) essa preocupação não pode ser explicada por outro transtorno

psiquiátrico. Além da associação com atividade física, também há indicações

de associação entre a presença de “dismorfia muscular” e antecedentes de

transtornos de humor, de ansiedade e alimentares71, além de uso de esteróides

anabólico-androgênicos67,71.

1.2.2.3. Uso de esteróides anabólico-androgênicos

Como o uso de esteróides anabólico-androgênicos é quase uma

exclusividade de indivíduos fisicamente ativos, nele se encontra mais uma

situação em que existe associação entre atividade física e prejuízo para a

saúde mental. Essas substâncias podem ter como efeito aumentos

significativos de irritabilidade e agressividade, aparecimento de sintomas

maniformes e psicóticos – o que pode ter levado alguns usuários a cometer

atos criminais73 – e, durante os períodos de abstinência, de sintomas

depressivos74-78. Também foi proposto que o uso continuado dessas

substâncias seja caracterizado como um quadro de dependência79.

1.2.2.4. Atividade física intensa e piora do humor

Por fim, atividade física não está associada apenas a melhora de humor.

Há relatos de, após uma única sessão de exercício físico bastante intenso, não

ocorrer a melhora de humor encontrada em estudos com exercício mais
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moderado42,80 e até mesmo ocorrer uma piora de humor em relação a antes do

exercício81,82, o que também parece ocorrer após poucos dias (três) de

atividade em grande intensidade83. A médio e longo prazo, a melhora de humor

parece estar associada a atividade física em intensidade moderada84, pois, em

grande intensidade, após períodos de 10 dias a algumas semanas, uma piora

de humor tem sido relatada85-93.

Todos esses estudos se caracterizam por terem acompanhado o

treinamento de atletas de alto nível de modalidades esportivas que exigem alto

grau de capacidade aeróbia (os chamados esportes de endurance, como

natação, remo, canoagem, ciclismo e corrida de longa distância). Enquanto,

para as pessoas em geral, uma atividade física constante e moderada,

caracterizada pelo chamado “treinamento de endurance sub-máximo” – o qual,

para atingir o objetivo de melhora da capacidade aeróbia, utiliza-se, por

períodos contínuos e prolongados, de esforços que não ultrapassam o limiar

anaeróbio –, é suficiente para que existam as adaptações fisiológicas que

levam a uma melhor capacidade aeróbia2, para atletas de elite isso não ocorre.

Esses atletas, por já terem adquirido as adaptações que um treinamento

moderado oferece94,95, não melhoram ainda mais sua capacidade aeróbia com

um aumento na quantidade desse tipo de treinamento96,97. Por isso, para atingir

um melhor desempenho esportivo, um treinamento mais intensivo se faz

necessário97.

Esse treinamento mais intensivo é realizado com a técnica de

“treinamento intervalado de alta intensidade”, que consiste na realização de

turnos repetidos de exercício, de duração curta a moderada (10 segundos a 5

minutos), completados numa intensidade maior que a do limiar anaeróbio.
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Esses turnos são separados por períodos breves de inatividade ou de exercício

de pequena intensidade, que permitem uma recuperação parcial, mas, em

geral, incompleta do atleta. O objetivo é colocar repetidamente os sistemas

fisiológicos, que serão utilizados durante um tipo de exercício de endurance,

numa situação de estresse ainda maior do que aquela que na verdade é

requerida durante a atividade98, para com isso conseguir uma adaptação

desses sistemas fisiológicos num nível ainda mais alto do que o já atingido pelo

atleta e, conseqüentemente, uma melhora de desempenho. Apesar do

resultado atingido ser, em geral, o esperado, os mecanismos fisiológicos

responsáveis pela melhora de desempenho aeróbio em seguida ao

“treinamento intervalado de alta intensidade” permanecem não esclarecidos99.

Assim, uma temporada de treinamento de atletas de alto nível de

esportes de endurance, que normalmente dura de quatro a oito meses,

consiste essencialmente em três diferentes períodos de treinamento: 1) um

período de base no início da temporada, em que é utilizado principalmente o

“treinamento de endurance sub-máximo” em quantidades crescentes; 2) um

período em que, basicamente, sessões de grande quantidade de “treinamento

de endurance sub-máximo” são intercaladas com sessões de “treinamento

intervalado de alta intensidade”99 e, no qual, procura-se muitas vezes que o

repouso entre os treinamentos não chegue a permitir uma recuperação

completa do atleta, a fim de que uma “superadaptação” do organismo seja

necessária para suportar a grande quantidade e intensidade de

treinamento100,101; 3) um período final, próximo à competição para a qual estão

se preparando, em que os treinamentos têm menor quantidade e intensidade



10

de exercício, com o objetivo de deixar o atleta descansado para poder atingir o

seu potencial máximo no momento de competir92,100.

Os estudos citados, que acompanharam atletas de elite durante seus

treinamentos85-93, detectaram, em média, ou para a maioria dos atletas, uma

piora de humor do primeiro para o segundo período de treinamento, seguida de

uma melhora do segundo para o terceiro. Oito desses nove trabalhos (exceção

do trabalho de Steinacker e colaboradores93) utilizaram o mesmo instrumento

de medida de estados afetivos (POMS102) e verificaram a alteração de humor

pela variação da pontuação total do instrumento. Entre as medidas de aspectos

específicos (Tensão, Depressão, Raiva, Vigor, Fadiga, Confusão) também

foram encontradas variações semelhantes, mas não com a mesma

consistência, o que não permite distinguir com mais clareza quais os aspectos

afetivos que mais contribuem para a alteração de humor encontrada.

1.2.2.5. Síndrome de “overtraining”

A maioria dos atletas experimenta essa piora de humor sem que isso

prejudique o desempenho esportivo (na realidade essa maioria acaba, ao final

da temporada, apresentando uma melhora de desempenho). Entretanto, uma

vez que, para atingir o objetivo de melhora de desempenho, leva-se o atleta ao

limite de suas capacidades físicas (ou mesmo um pouco além) e o equilíbrio

entre treinamento desejável e excessivo é bastante tênue103,104, não é incomum

que a segunda condição, treinamento excessivo (ou repouso insuficiente),

ocorra. Nesse caso o atleta passa a apresentar problemas mais evidentes,

como alterações de sono, perda de peso e apetite, diminuição de libido,

irritabilidade, musculatura pesada e dolorosa, labilidade emocional e até
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depressão85,100,105,106. Estima-se em 7 a 20% por temporada a incidência desse

quadro entre atletas85,107,108 acredita-se que a prevalência seja mais alta nos

esportes de endurance109 e entre atletas de elite, em razão das grandes

quantidades de treinamento. Morgan e colaboradores110,111, por exemplo,

encontraram uma prevalência maior que 60% ao longo da carreira entre

corredores de elite e 38% entre corredores de nível mais baixo. Formas mais

leves ou iniciais do quadro foram estimadas, em estudos com nadadores

universitários, em aproximadamente 30% por temporada108.

Esse quadro vem recebendo denominações diversas: síndrome de

“overtraining”105, “staleness”85, “overstress”, “overuse”, “burnout”100, “overwork”,

“overfatigue”, “overstrain”103, fadiga crônica em atletas112, síndrome de fadiga

esportiva, síndrome de queda de desempenho inexplicada106, etc. A forma mais

leve ou supostamente inicial do quadro tem sido chamada de “overreaching”101

ou “distress”108. Síndrome de “overtraining” foi a primeira e, ainda hoje, é a

denominação mais utilizada.

A hipótese diagnóstica de síndrome de “overtraining” deve ser levantada

quando um atleta, em seguida ou durante um período de treinamento intenso,

apresenta queda de desempenho esportivo que não melhora com repouso de

curta duração (uma ou duas semanas), acompanhado de cansaço persistente,

diminuição da capacidade para realizar treinamentos intensos, sensação de

musculatura sensível e dolorosa, alterações de sono, diminuição de libido e

apetite e alterações de humor, como apatia, irritabilidade e

depressão85,100,105,106. Ou seja, um quadro semelhante ao de um transtorno

depressivo33,53,85,100,103.
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Junto a esse quadro muitas alterações fisiológicas têm sido descritas, no

entanto, até o momento, nenhuma se mostrou, isoladamente, confiável a ponto

de poder ser aceita como teste diagnóstico104,113. Entre essas alterações

podemos citar: freqüência cardíaca máxima diminuída114-117; alterações nas

medidas de lactato, como sua concentração em esforço máximo ou seu

limiar114,115; alterações neuroendócrinas, como redução da excreção noturna de

norepinefrina114,118 e alteração na relação testosterona/cortisol113; alterações

imunológicas109, levando a infecções de vias aéreas superiores119; alterações

em marcadores séricos, como creatino quinase e uréia120, etc. Tantas

hipóteses de marcadores biológicos, entretanto, ainda não possibilitaram maior

conhecimento sobre a etiologia e a fisiopatologia do quadro103,104.

A semelhança dos sinais e sintomas da síndrome de “overtraining” com

os de um transtorno depressivo121, além da importância da presença de

alteração de humor para que seja feito o diagnóstico85,100, fez com que

Eichner122 sugerisse que a síndrome de “overtraining” é uma “depressão com

nova cara”. Nessa linha, mais recentemente, Armstrong e VanHeest103

propuseram que ambas têm a mesma etiologia e sugeriram que se procurasse

avaliar a utilização de antidepressivos no tratamento. Dois fatos, entretanto,

falam contra essa hipótese: alguns estudos apontam para uma prevalência

semelhante para os dois sexos110,111 e há uma recuperação completa, em

semanas a meses, sem qualquer outro tratamento que não repouso100,123, o

qual, ainda hoje, é o único tratamento conhecido103. Apesar da possível

associação entre síndrome de “overtraining” e transtorno depressivo não estar

esclarecida, não foram realizados, até agora, estudos que incluíssem uma

avaliação de diagnóstico psiquiátrico mais cuidadosa.
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Uma vez que o único tratamento efetivo é o repouso prolongado, o que

prejudica os atletas – pois a inatividade impossibilita a participação em

competições, para as quais podem ter se preparado por um longo tempo, e

atrapalha a preparação para outras que virão, levando a perda de motivação,

patrocínio e até mesmo à aposentadoria –, a melhor maneira de lidar com o

problema é preveni-lo. Com esse objetivo, uma vez que os possíveis

marcadores biológicos não permitiam (assim como ainda hoje não permitem)

um diagnóstico precoce do quadro, foi sugerida a possibilidade de se conseguir

esse intento por meio de medidas de estados de humor85,86,90. Confirmando a

sugestão, estudos posteriores91,108 mostraram ser possível, ao diminuir a carga

de treinamento dos atletas apresentando sinais iniciais da síndrome de

“overtraining” detectados por esse tipo de medida, prevenir o desenvolvimento

da síndrome completa, evitando assim um período de inatividade.
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2. JUSTIFICATIVA
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Pode-se afirmar, a partir da literatura citada, que ocorrem alterações de

humor em atletas submetidos a treinamento físico em grande quantidade ou

intensidade. Uma caracterização mais detalhada dessas alterações, entretanto,

ainda não foi conseguida, porque, entre outras razões, apenas parte dos

estudos sobre elas procurou descrever em mais detalhe as manifestações

psicológicas que as caracterizam85-87,89,90, e o único instrumento de avaliação

de humor utilizado em todos esses estudos (POMS102) apresenta limitações no

que se refere a discernir afetos distintos, como por exemplo, depressão e

ansiedade124-126.

Esse maior detalhamento depende de novos estudos e da utilização de

instrumentos de avaliação de humor mais adequados. O PANAS127 é um

instrumento que foi desenvolvido com o objetivo de conseguir um melhor

discernimento entre depressão e ansiedade. Estudos comparativos, na sua

versão original125 e na versão em português128, mostraram que o PANAS é

superior ao POMS nesse sentido.

Além de uma melhor caracterização de suas manifestações

psicológicas, para que se possa estabelecer com mais clareza do que se

tratam essas alterações de humor associadas a atividade física intensa,

estudos de que procurem conhecimentos sobre sua etiologia e fisiopatologia

merecem atenção. Não há na literatura trabalhos procurando estudar se

alterações semelhantes às encontradas em atletas podem ser encontradas em

indivíduos realizando outros tipos de atividade, assim como também não há

trabalhos avaliando a influência de fatores de vulnerabilidade sobre essas

alterações.
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Sabe-se, por exemplo, que indivíduos estudando ou trabalhando em

excesso podem apresentar cansaço constante, desânimo, aumento de

irritabilidade, distúrbios de sono e apetite, diminuição da libido e da capacidade

para realizar tarefas cotidianas etc; ou seja, podem apresentar um quadro que,

assim como a síndrome de “overtraining”, é bastante semelhante à depressão.

Um estudo comparativo entre alterações de humor associadas a atividade

física intensa e alterações de humor associadas a atividade intelectual intensa

poderia avaliar o quanto as alterações apresentadas por indivíduos em

treinamento físico intenso e em estudo intenso têm em comum e, assim,

verificar o quanto podem ser considerados específicos de cada uma dessas

atividades.

Estudos sobre a influência de fatores de vulnerabilidade têm

possibilitado avanços na compreensão dos transtornos psiquiátricos. Por

exemplo: foi demonstrado que a maior prevalência de depressão entre as

mulheres não ocorre em qualquer idade, mas apenas após os 13129 e antes

dos 55 anos130; que distúrbios da relação mãe-filho e sintomas neuróticos

durante a infância são mais importantes, como fatores predisponentes para

depressão, entre as mulheres do que entre os homens131; que a especificidade

de alguns eventos estressantes como desencadeantes de depressão ou de

ansiedade é modesta132. Estudos avaliando a influência de fatores de

vulnerabilidade sobre as alterações de humor associadas a atividade física

intensa poderiam levar a avanços semelhantes na compreensão dessas

alterações e a hipóteses melhor definidas sobre sua etiologia e fisiopatologia,

incluindo sua possível ligação com os transtornos depressivos.
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3. OBJETIVOS
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1) Caracterização das manifestações psicológicas das alterações de

humor associadas a atividade física intensa.

2) Verificação da especificidade da associação entre as alterações de

humor encontradas em atletas e atividade física intensa.

3) Avaliação da influência de fatores de vulnerabilidade sobre as

alterações de humor associadas a atividade física intensa.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
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4.1. SUJEITOS

Os sujeitos do estudo se dividiram em 3 grupos:

1) Atletas – 56 (30 homens – 26 mulheres), integrantes da equipe de

natação de um clube da capital paulista;

2) Vestibulandos – 231 (125 – 106), matriculados no 3o ano do Ensino

Médio de um colégio da capital paulista;

3) Universitários – 711 (457 – 254), matriculados no 1o (total 183 /

homens 118 – mulheres 65), 3o (172 / 113 – 59), 4o (176 / 119 – 57) e 5o (180 /

107 – 73) anos de uma Faculdade de Medicina da capital paulista.

4.2. Instrumentos

Para a realização da avaliação do humor dos sujeitos foram utilizados

dois instrumentos: “Profile of Mood States” (POMS102,133) e “Positive and

Negative Affect Schedule – Expanded Form” (PANAS-X125) (Anexo 2).

Para o estabelecimento da presença ou ausência de transtornos

psiquiátricos ao longo da vida foi utilizado o “Schedules for Clinical Assesment

in Neuropsychiatry” (SCAN134).

4.2.1. Avaliação de humor

4.2.1.1. POMS – “Profile of Mood States”

O POMS102 é um instrumento de avaliação de humor auto-aplicável, com

65 palavras que descrevem sentimentos, as quais devem ser pontuadas
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segundo uma escala tipo Likert135 de 5 pontos: “nada”, “um pouco”, “mais ou

menos”, “bastante” ou “extremamente”. Foi desenvolvido a partir do final da

década de 50 com o objetivo de ser uma ferramenta rápida e econômica

(indivíduos com ensino fundamental completo não costumam ter dificuldades

para completar o inventário em minutos) para identificar e assessar estados

afetivos transitórios e flutuantes. Foi planejado para avaliar, primariamente, as

variações dos estados afetivos de pacientes psiquiátricos em tratamento

ambulatorial, sendo por isso escolhido como período de tempo a ser levado em

conta “a última semana, incluindo o dia de hoje” (o que foi mantido neste

estudo), pois é um período adequado para avaliar resultados neste tipo de

paciente. Seu uso em indivíduos normais, todavia, é freqüente – é uma das

medidas auto-aplicáveis de humor mais utilizadas124 – e foi validado para uso

em adultos e universitários, mesmo para períodos de tempo mais curtos, como

“este momento”102.

É dividido em 6 escalas: “Tensão”, 9 itens; “Depressão”, 15 itens;

“Raiva”, 12 itens; “Vigor”, 8 itens; “Fadiga”, 7 itens, e “Confusão”, 7 itens. Os

sete itens restantes faziam parte, originalmente, de um sétimo fator

(“Amabilidade”), o qual acabou por ser abandonado por não apresentar

validade e confiabilidade adequadas, mas os itens foram mantidos para não

modificar o inventário. A soma dos seis fatores (pontuando Vigor

negativamente) é utilizada como uma medida “Total” de alteração de humor102.

Apesar de ser utilizado em estudos no Brasil, não há tradução em

português do POMS validada. Assim, para a realização deste estudo, foi feita a

tradução e a validação da versão em português do instrumento136 (Anexo 2).
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4.2.1.2. PANAS-X – “Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form”

O PANAS-X125 é um instrumento de avaliação de humor auto-aplicável,

composto por 60 palavras que descrevem sentimentos, as quais devem ser

pontuadas segundo uma escala tipo Likert135 de 5 pontos: “muito pouco ou

nada”, “um pouco”, “moderadamente”, “muito” e “excessivamente”. A utilização

com oito períodos de tempo diferentes (“este momento”, “hoje”, “os últimos

dias”, “a última semana”, “as últimas semanas”, “o último mês”, “o último ano” e

“em geral”) foi validada, o que permite o uso como medida de estado ou de

traço. Neste estudo solicitamos que fosse levada em conta “a última semana,

incluindo o dia de hoje”, ou seja, procuramos avaliar estados afetivos e não

traços.

O instrumento foi desenvolvido para medir dois níveis hierárquicos de

estados emocionais: um nível hierárquico maior, que avalia a valência destes

estados (isto é, se são positivos ou negativos), e um nível hierárquico menor,

que avalia seu conteúdo (ou seja, as qualidades distintivas destes estados).

Duas escalas fazem parte do nível maior (“Afeto Positivo” e “Afeto Negativo”,

10 itens cada) e 11 do nível menor (“Medo”, 6 itens; “Culpa”, 6 itens;

“Hostilidade”, 6 itens; “Tristeza”, 5 itens; “Jovialidade”, 8 itens; “Assertividade”,

6 itens; “Atenção”, 4 itens; “Timidez”, 4 itens; “Fadiga”, 4 itens; “Serenidade”, 3

itens; “Surpresa”, 3 itens). As duas escalas do nível maior formam o PANAS

(“Positive and Negative Affect Schedule”127) e as do nível menor

complementam o PANAS na sua forma expandida, PANAS-X125.

O PANAS foi desenvolvido como parte de um esforço de melhor

distinção entre os construtos de depressão e ansiedade, os quais, apesar de

fenomenologicamente distintos – enquanto a ansiedade é centrada na emoção
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de medo e envolve sentimentos de preocupação e apreensão, a depressão é

dominada pela emoção de tristeza e associada a sentimentos de pesar e

desesperança137 –, são difíceis de discernir empiricamente; o que se reflete nos

altos níveis de correlação entre medidas de ansiedade e depressão124-126 e na

substancial co-morbidade entre transtornos de humor e ansiedade138-140. Em

busca de construtos de ansiedade e depressão mais facilmente discerníveis,

Clark e Watson124 sugeriram um modelo tripartide (“tripartite model”) de

ansiedade e depressão.

O modelo consiste em três grupos de sintomas: 1) um fator geral de

afeto negativo, o qual inclui sintomas não específicos, vivenciados tanto por

indivíduos com ansiedade como com depressão (como insônia, inquietação,

irritabilidade, dificuldade de concentração, afeto ansioso ou deprimido etc), que

são os principais responsáveis pela grande associação entre as medidas de

ansiedade e depressão, 2) um grupo de sintomas relativamente específico da

depressão, o qual reflete anedonia e falta de experiências emocionais positivas

(como sentir falta de energia, ficar desinteressado pelas coisas, não sentir

prazer em nada etc) e 3) um grupo de sintomas relativamente específico da

ansiedade, o qual reflete manifestações de tensão somática (como falta de ar,

tontura, boca seca, tremor etc). Segundo os autores, todos os três tipos de

sintomas são importantes para “assessar” de forma abrangente os construtos

de ansiedade e depressão, mas eles seriam melhor diferenciados tirando-se a

ênfase dos sintomas não específicos e focalizando mais nos grupos de

sintomas mais específicos124.

Em relação a essa capacidade de discriminação, o PANAS-X125

apresentou resultados superiores a duas outras medidas auto-aplicáveis de
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humor – “Profile of Mood States” (POMS133) e “Multiple Affect Adjective Check

List” (MAACL141) – em comparações realizadas durante o seu

desenvolvimento124,125.

Para a realização deste estudo foi feita a tradução e a validação da

versão em português do instrumento142 (Anexo 2).

4.2.2. Avaliação de diagnóstico psiquiátrico

4.2.2.1. SCAN

O SCAN134 é um instrumento que resulta, primariamente, da

preocupação, surgida no final da década de 50, em razão das grandes

discordâncias diagnósticas entre diferentes psiquiatras (e diferentes escolas de

psiquiatria), em tornar o diagnóstico psiquiátrico mais confiável143. O resultado

dessa preocupação é o aparecimento, durante a década de 70, de critérios

diagnósticos mais claramente definidos – chamados de “operacionais” –,

inicialmente voltados para a realização de pesquisas científicas, que acabaram

levando ao surgimento do DSM-III144, também voltado para a prática clínica.

Diferenças entre critérios diagnósticos, porém, não respondiam por todas as

discordâncias diagnósticas em psiquiatria, assim é que se procurou também

uniformizar a maneira de realizar a entrevista psiquiátrica, por meio de um

instrumento chamado PSE (“Present State Examination”145).

O PSE proporcionava essa uniformização ao ser aplicado durante uma

entrevista na qual se abordavam os principais sintomas indicativos de uma

síndrome psiquiátrica (os quais eram claramente definidos em um glossário) de

maneira semi-estruturada, isto é, na qual o entrevistador seguia um roteiro com
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questões obrigatórias e outras opcionais, as quais seriam utilizadas de acordo

com a necessidade de esclarecer as primeiras. Desta forma podia se chegar a

uma ou mais classes diagnósticas próximas dos diagnósticos psiquiátricos do

CID 8 (classificação corrente da época). Desenvolvimentos sucessivos do PSE

levaram à criação do SCAN, instrumento que inclui o PSE-10 e mantém o

objetivo e a forma (de entrevista semi-estruturada) do original, mas que é maior

e mais abrangente que aquele146.

Neste trabalho, o SCAN (em sua versão 1.0) foi utilizado com o objetivo

de avaliar a presença de diagnóstico psiquiátrico na história de atletas e

vestibulandos e, assim, tornar possível investigar associações desta presença

com as variáveis em estudo.

4.3. Desenho do estudo

Foram realizados três estudos.

O Estudo 1 comparou os três grupos de sujeitos no momento inicial do

estudo, ou seja, quando o evento para o qual se preparavam (competição ou

vestibular) estava distante e os fatores de estresse (atividade física ou

intelectual) estavam presentes em intensidade relativamente pequena.

O Estudo 2 procurou associações entre os fatores de estresse (atividade

física, medida pela metragem nadada, e atividade intelectual, medida pelo

tempo de estudo) e alterações de humor, avaliando a evolução de atletas e

vestibulandos em três momentos ao longo de suas respectivas preparações

para competições e vestibulares. Foram realizadas comparações entre os

grupos em cada momento e entre os diferentes momentos de cada grupo.
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O Estudo 3 comparou, ao longo das três avaliações, a evolução de dois

grupos: sujeitos com história de diagnóstico psiquiátrico e sujeitos sem história

de diagnóstico psiquiátrico. O estudo foi realizado separadamente para atletas

e vestibulandos. Foram realizadas comparações entre os grupos com e sem

história de diagnóstico psiquiátrico em cada momento e entre os diferentes

momentos de cada grupo.

Para que os estudos fossem realizados dessa maneira, atletas e

vestibulandos responderam às avaliações de humor em três oportunidades,

enquanto os universitários as responderam em uma. As avaliações de

diagnóstico psiquiátrico (entrevista com o SCAN) foram realizadas com todos

os atletas e parte dos vestibulandos (definidos de forma randômica) nos

períodos entre as avaliações de humor.

O ciclo de treinamento dos atletas durou de 4 a 5 meses e as três

avaliações ocorreram: no início da preparação (1o mês de treino), quando

estavam realizando o trabalho de base para a temporada (relativamente leve);

no pico da preparação (3o mês), quando estavam treinando em grande

quantidade e intensidade, e no final da preparação (4o ou 5o mês, dependendo

do atleta), por volta de uma semana antes da competição mais importante da

temporada (treinamento leve). A definição de qual das competições da

temporada era a mais importante foi feita por cada atleta em separado,

segundo sua avaliação pessoal.

As três avaliações dos vestibulandos ocorreram: em março (final do 1o

mês de aulas), no final de agosto e no final de outubro (por volta de 15 dias

antes do início da 1a fase do vestibular para as principais faculdades públicas

do estado de São Paulo – FUVEST).
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Em razão de não estarem se preparando para um evento importante,

nem apresentarem uma época específica de maior estresse por estudo ou

exercício, os universitários foram avaliados apenas uma vez, ao longo do ano

em que foi realizada a coleta de dados, sem uma data específica.

4.4. Análise estatística

As variáveis de interesse para o estudo são os escores das escalas dos

instrumentos de avaliação de humor utilizados.

Compararam-se as médias dos escores das escalas entre os grupos e

dentro dos grupos, controlando o sexo. Essa comparação foi feita com duas

análises: 1) comparação dos três grupos no momento 1 (Estudo 1), com a

metodologia de análise de variância – ANOVA147 utilizando dois fatores: grupo

e sexo, e 2) comparação de atletas e vestibulandos nos três momentos (Estudo

2), com análise de variância para medidas repetidas – ANOVA-MR148 utilizando

dois fatores: grupo e sexo.

Dentro do Estudo 2 foram realizadas mais duas análises: 1) relação

entre os fatores de estresse em estudo (atividade física, medida pela metragem

nadada, e atividade intelectual, medida pelo tempo de estudo) e os escores nas

escalas para atletas e vestibulandos, controlando sexo, e 2) relação entre

proximidade do evento importante (competição mais importante da temporada

ou vestibular) e escores nas escalas, também para atletas e vestibulandos,

controlando sexo.

Essas relações foram estudadas por meio de um modelo de efeitos

aleatórios com independência condicional149. A escolha desse método, em
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detrimento de medidas de correlação mais comuns, ocorreu por uma

especificidade do estudo: os sujeitos (atletas e vestibulandos) não participaram

necessariamente de todas as três avaliações realizadas. A aplicação de uma

medida de correlação (como Pearson ou Spearman) implicaria na não

utilização dos dados de quem não respondeu a todas as avaliações147,

enquanto o método escolhido permite utilizar os dados de todos os

participantes, mesmo os que responderam apenas a uma ou duas das três

avaliações, aproveitando todo o potencial dos dados coletados, sem prejudicar

a qualidade dos resultados.

No estudo 3 (com os sujeitos avaliados pela entrevista diagnóstica com

o SCAN134), compararam-se as médias dos escores das escalas do grupo

formado pelos sujeitos com história de diagnóstico psiquiátrico com as mesmas

médias do grupo sem essa história, sem controlar sexo, separadamente para

atletas e vestibulandos. A metodologia utilizada foi a de ANOVA-MR148.

Uma vez que apenas parte dos vestibulandos participou desta parte  do

trabalho, foi necessário verificar a possibilidade de viés de seleção. Para isso

foi realizada a comparação das médias dos escores das escalas “Afeto

Negativo” e “Afeto Positivo” do PANAS-X e “Total” do POMS, no momento 1

(momento em que foi realizada a seleção), entre os indivíduos que realizaram e

os que não realizaram a entrevista diagnóstica. Utilizou-se para isso o teste t

de Student.

O nível de significância estatística adotado foi de 5%.
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4.5. ASPECTOS ÉTICOS

O protocolo de pesquisa relacionado a este trabalho foi aprovado pela

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo.

Consentimento assinado (Termo de consentimento pós-informação –

Anexo 1) foi obtido, após completa descrição dos procedimentos a serem

realizados, de cada um dos sujeitos do estudo.
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5. RESULTADOS
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5.1. SUJEITOS

 Dentre os 56 atletas participantes do estudo, apenas 1 (homem) não fez

as três avaliações com os instrumentos de avaliação de humor, mas duas

delas (1a e 3a). Todos os atletas realizaram a entrevista diagnóstica.

 Dos 231 vestibulandos, 122 participaram das três avaliações, 79 de

duas, 21 de uma e 9 não participaram de nenhuma. Especificando por

avaliação: 154 participaram da primeira coleta, 208 da segunda e 183 da

terceira. Como as avaliações foram realizadas no início do horário de uma das

aulas do dia, as razões para não participação, além de recusa, incluem atraso

e falta à aula.

 Em relação à entrevista diagnóstica, realizou-se um sorteio definindo

uma ordem de chamada para os 231 vestibulandos. Os 25 primeiros homens e

as 25 primeiras mulheres, dentre os 154 que participaram da 1a coleta, foram

convidados a realizar a entrevista. Entre os homens houve muitas recusas e,

ao final, todos os 76 homens que participaram da 1a coleta foram convidados a

realizar a entrevista, mas apenas 18 aceitaram. Entre as mulheres, 28

realizaram a entrevista, depois de chamadas 41.

 Dentre os 711 universitários, 449 responderam aos instrumentos de

avaliação de humor. Destes, um homem e uma mulher foram excluídos porque

deixaram de responder a várias questões, a ponto de impossibilitar o cálculo

das escalas. Além disso, um outro homem foi excluído por ter 47 anos. Assim

como com os vestibulandos, as razões para não participação, além de recusa,

incluem atraso e falta à aula na qual ocorreu a avaliação.
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5.1.1. Aspectos demográficos

 

As idades dos participantes do estudo foram definidas com base na data

de 01/07/2000 (o meio do ano em que a coleta de dados foi realizada) e são

apresentadas na Tabela A, abaixo:

Tabela A. Idade dos participantes, por grupo e sexo.

N Idade média Desvio
padrão

Mínimo Máximo

Atletas 56 18,16 3,08 14,67 28,38

     Masc. 30 19,05 3,05 14,95 26,82

     Fem. 26 17,14 2,85 14,67 28,38

Vestibulandos 222 17,48 0,37 16,60 18,65

     Masc. 120 17,52 0,38 16,60 18,65

     Fem. 102 17,43 0,36 16,60 18,43

Universitários 446 22,08 1,98 17,60 31,78

     Masc. 259 22,11 2,03 17,66 30,35

     Fem. 187 22,02 1,92 17,60 31,78

Todos os sujeitos, com apenas três exceções, declararam ter como

principal atividade o estudo. As exceções eram atletas: uma (mulher) havia

acabado o ensino médio e pretendia prestar vestibular, mas não estava

fazendo “cursinho” (declarou ter como atividade principal os treinamentos), e os

outros dois (um homem e uma mulher) já haviam acabado a faculdade e

tinham como principal atividade o trabalho.
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5.2. ESTUDO 1

Os resultados das comparações entre grupos (também chamados de

amostras) e sexos do Estudo 1 estão apresentados nas Tabelas e Figuras 1.A

a 20.A do Anexo 3, segundo a seguinte ordem: 1) POMS Tensão, 2) POMS

Depressão, 3) POMS Raiva, 4) POMS Vigor, 5) POMS Fadiga, 6) POMS

Confusão, 7) POMS Total, 8) PANAS-X Afeto Negativo, 9) PANAS-X Afeto

Positivo, 10) PANAS-X Medo, 11) PANAS-X Hostilidade, 12) PANAS-X Culpa,

13) PANAS-X Tristeza, 14) PANAS-X Jovialidade, 15) PANAS-X Assertividade,

16) PANAS-X Atenção, 17) PANAS-X Timidez, 18) PANAS-X Fadiga, 19)

PANAS-X Serenidade e 20) PANAS-X Surpresa.

As comparações entre os dois sexos e os três grupos (atletas,

vestibulandos e universitários), no momento inicial do estudo, mostraram duas

tendências claras: entre os sexos, as mulheres tenderam a apresentar mais

“alterações”∗  que os homens na pontuação das escalas; entre os grupos, os

vestibulandos tenderam a apresentar mais “alterações”, seguidos dos

universitários. Os nadadores tenderam a apresentar menos “alterações” que os

outros dois grupos.

                                                
∗ Com o objetivo de facilitar a compreensão na apresentação dos resultados e sua discussão,

convencionamos designar pontuações mais altas em escalas de aspectos afetivos “negativos” (POMS

Tensão, POMS Depressão, POMS Raiva, POMS Fadiga, POMS Confusão, POMS Total, PANAS-X Afeto

Negativo, PANAS-X Medo, PANAS-X Culpa, PANAS-X Hostilidade, PANAS-X Tristeza e PANAS-X

Fadiga) e mais baixas em escalas de aspectos afetivos “positivos” (POMS Vigor, PANAS-X Afeto Positivo,

PANAS-X Jovialidade, PANAS-X Assertividade, PANAS-X Atenção e PANAS-X Serenidade) de

pontuações com mais “alterações”. Os autores do PANAS-X (Watson & Clark, 1994) preferiram não

classificar as escalas PANAS-X Fadiga, PANAS-X Serenidade, PANAS-X Timidez e PANAS-X Surpresa

como “positivas” ou “negativas”, mas em razão dos resultados que serão apresentados preferimos incluir

a PANAS-X Fadiga no grupo das “negativas” e a PANAS-X Serenidade no grupo das “positivas”, deixando

as outras duas sem esta classificação.
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Essas tendências podem ser claramente observadas, por exemplo, nos

resultados da escala PANAS-X Atenção, abaixo (Figura A e Tabela B,

reproduções da Figura 16.A e da Tabela 16.A do Anexo 3).
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Figura A – Gráfico das médias e intervalo de 95% de confiança para PANAS-X Atenção para cada amostra e sexo
(reprodução da Figura 16.A).

Tabela B – Resultados da Análise de Variância para PANAS-X Atenção
(reprodução da Tabela 16.A).
Efeito p
Interação Amostra x Sexo 0,7747

Efeito de Sexo 0,0002
Efeito de Amostra 0,0001

Atletas x Vestibulandos 0,0001
Atletas x Universitários 0,0033
Vestibulandos x Universitários 0,0109

Esses resultados mostram as mulheres, para o conjunto dos três grupos,

com escores significativamente mais baixos que os homens (p=0,0002). Em

relação aos grupos os resultados mostram os vestibulandos, para o conjunto

dos dois sexos, com escores significativamente mais baixos que os

universitários (p=0,011) e os atletas (p=0,0001), e os universitários, também

para o conjunto dos dois sexos, com escores mais baixos que os atletas

(p=0,003).
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5.2.1. Comparação entre os sexos

Das doze escalas chamadas “negativas”, em apenas quatro (POMS

Depressão, POMS Raiva, PANAS-X Hostilidade e PANAS-X Tristeza) não foi

verificada nenhuma diferença estatística entre os dois sexos; mas, note-se, nas

duas que procuram medir o construto de depressão (POMS Depressão e

PANAS-X Tristeza), o resultado ficou próximo do nível de significância de 5%

(p=0,060 e p=0,053; respectivamente). Entre as outras oito escalas, em quatro

(POMS Tensão, POMS Fadiga, PANAS-X Afeto Negativo e PANAS-X Medo)

as mulheres apresentaram pontuação estatisticamente maior em um ou dois

dos grupos (nas quatro escalas as mulheres pontuaram mais entre os

vestibulandos e em uma – PANAS-X Afeto Negativo –, entre os atletas) e, nas

outras quatro (POMS Confusão, POMS Total, PANAS-X Culpa e PANAS-X

Fadiga), no conjunto dos três grupos. Em nenhuma dessas escalas, para

nenhum dos três grupos, os homens apresentaram pontuações

estatisticamente maiores do que as mulheres.

Entre as seis escalas chamadas “positivas”, não houve diferença

estatisticamente significativa em apenas uma (PANAS-X Jovialidade). Em uma

das outras cinco (PANAS-X Serenidade) a pontuação dos homens foi

estatisticamente maior em dois dos três grupos (vestibulandos e universitários)

e, nas outras quatro, no conjunto dos três grupos.

Não houve diferença estatística na comparação entre os sexos nas

escalas PANAS-X Timidez e PANAS-X Surpresa.
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5.2.2. Comparação entre os grupos

A comparação entre atletas e vestibulandos apresentou diferenças

estatisticamente significativas, para os dois sexos (ou para o conjunto dos dois

sexos), em dezesseis das vinte escalas. Em duas escalas (PANAS-X

Assertividade e PANAS-X Timidez) não houve diferença estatística, mas em

uma delas (PANAS-X Assertividade) o resultado ficou próximo do nível de

significância (p=0,060). As outras duas escalas (POMS Tensão e PANAS-X

Serenidade) apresentaram diferença apenas entre as mulheres. A tendência de

todas as diferenças estatísticas verificadas foi dos vestibulandos apresentarem

maiores “alterações” nas pontuações.

A comparação entre atletas e universitários apresentou diferenças

estatisticamente significativas, para os dois sexos (ou para o conjunto dos dois

sexos), em doze das vinte escalas. Em outras três escalas, todas negativas

(POMS Fadiga, POMS Confusão e PANAS-X Afeto Negativo), os universitários

pontuaram estatisticamente mais do que os atletas entre os homens, mas não

entre as mulheres (se bem que, na POMS Fadiga, o resultado entre as

mulheres ficou próximo do nível de significância – p=0,057). Nas outras cinco

escalas (POMS Tensão, PANAS-X Medo, PANAS-X Serenidade, PANAS-X

Timidez e PANAS-X Surpresa) não foi verificada diferença estatística. Em

nenhuma das escalas, para nenhum dos dois sexos, os atletas apresentaram

pontuações estatisticamente mais “alteradas” do que os universitários.

A comparação entre vestibulandos e universitários mostrou diferenças

estatisticamente significativas, para os dois sexos (ou para o conjunto dos dois

sexos), em seis das escalas “negativas” (POMS Confusão, POMS Total,
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PANAS-X Afeto Negativo, PANAS-X Medo, PANAS-X Hostilidade e PANAS-X

Fadiga) e em uma das “positivas” (PANAS-X Atenção). Em outras duas escalas

“negativas” (POMS Tensão e POMS Fadiga) apenas as mulheres

apresentaram essa diferença e, nas outras quatro escalas “negativas” (POMS

Depressão, POMS Raiva, PANAS-X Culpa e PANAS-X Tristeza) não foram

verificadas diferenças para o conjunto dos dois sexos. O resultado da POMS

Raiva, todavia, ficou próximo do nível de significância (p=0,054). Já entre as

outras cinco escalas “positivas”, em uma (PANAS-X Serenidade) foi verificada

diferença estatística apenas entre as mulheres, em três (POMS Vigor, PANAS-

X Afeto Positivo e PANAS-X Assertividade) não foram encontradas diferenças

para o conjunto dos dois sexos e, em uma (PANAS-X Jovialidade) foi

encontrada uma exceção: os universitários tiveram pontuação estatisticamente

mais baixa do que os vestibulandos. Ou seja, em todas as diferenças descritas

os vestibulandos apresentaram maiores “alterações” que os universitários na

pontuação das escalas, na PANAS-X Jovialidade não: ocorreu o inverso.

Quanto às duas escalas não “positivas” e não “negativas”: os

vestibulandos pontuaram estatisticamente mais que os universitários na

PANAS-X Surpresa e não houve diferenças na PANAS-X Timidez, para o

conjunto dos dois sexos.

5.3. ESTUDO 2

Os resultados das comparações entre amostras, sexos e momentos do

Estudo 2 estão apresentados nas Tabelas e Figuras 1.B a 20.B do Anexo 3,

seguindo a mesma ordem de escalas do Estudo 1, apresentada acima.
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As comparações entre os dois sexos e os dois grupos (atletas e

vestibulandos) ao longo dos três momentos do estudo, em relação à

intensidade das “alterações” apresentadas nas pontuações das escalas,

mostraram duas tendências claras: entre os sexos as mulheres tenderam a

apresentar mais “alterações” que os homens e entre os grupos os

vestibulandos tenderam a apresentar mais “alterações” que os atletas. Já do

ponto de vista da maneira como evoluíram as pontuações das escalas ao longo

dos três momentos do estudo, duas tendências puderam ser percebidas: a

comparação entre os grupos quase sempre mostrou diferenças, já a

comparação entre os sexos, em geral, não. As diferenças entre atletas e

vestibulandos na evolução destas pontuações foram diversas, mas,

normalmente, seguiram as seguintes características: os atletas tenderam a

apresentar aumento das “alterações” do momento 1 para o 2 e diminuição do 2

para o 3 (ou seja, um aumento seguido de uma diminuição das “alterações”),

enquanto os vestibulandos tenderam a apresentar um aumento das

“alterações” do momento 1 para o 3 (ou seja, um aumento das “alterações” ao

longo do tempo). Os sexos não influenciaram essas tendências: homens e

mulheres atletas apresentaram a tendência do seu grupo, o mesmo ocorrendo

com homens e mulheres vestibulandos.

Essas tendências podem ser claramente observadas, por exemplo, nos

resultados da escala POMS Total, abaixo (Figura B e Tabela C, reproduções

da Figura 7.B e da Tabela 7.B do Anexo 3).
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Figura B – Perfis médios do POMS Total por amostra ao longo dos momentos de avaliação (reprodução da Figura 7.B).

Tabela C – Resultados da Análise de Medidas Repetidas para POMS Total (reprodução
da Tabela 7.B).
Efeito p
Para sexo Masculino

Interação Amostra x Momento de avaliação 0,0001
Atletas x Vestibulandos no momento 1 0,0001
Atletas x Vestibulandos no momento 2 0,0003
Atletas x Vestibulandos no momento 3 0,0001
Momentos para os Atletas 0,0183

Momento 1 x Momento 2 para os Atletas 0,0423
Momento 1 x Momento 3 para os Atletas 0,2528
Momento 2 x Momento 3 para os Atletas 0,0048

Momentos para os Vestibulandos 0,0001
Momento 1 x Momento 2 para os Vestibulandos 0,0001
Momento 1 x Momento 3 para os Vestibulandos 0,0001
Momento 2 x Momento 3 para os Vestibulandos 0,0016

Para sexo Feminino
Interação Amostra x Momento de avaliação 0,0004

Atletas x Vestibulandos no momento 1 0,0001
Atletas x Vestibulandos no momento 2 0,0476
Atletas x Vestibulandos no momento 3 0,0001
Momentos para os Atletas 0,0002

Momento 1 x Momento 2 para os Atletas 0,0001
Momento 1 x Momento 3 para os Atletas 0,9256
Momento 2 x Momento 3 para os Atletas 0,0002

Momentos para os Vestibulandos 0,0032
Momento 1 x Momento 2 para os Vestibulandos 0,0123
Momento 1 x Momento 3 para os Vestibulandos 0,0007
Momento 2 x Momento 3 para os Vestibulandos 0,1630

Para Atletas
Interação Sexo x Momento de avaliação 0,3638

Efeito de Sexo 0,0071
Para Vestibulandos

Interação Sexo x Momento de avaliação 0,1802
Efeito de Sexo 0,0040
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Para ambos os sexos, os resultados mostram que os dois grupos

apresentaram evoluções de escores diferentes ao longo do tempo (p=0,0001

para os homens e p=0,0004 para as mulheres). Enquanto atletas (de ambos os

sexos) apresentaram aumento significativo de escore do momento 1 para o 2

(p=0,042 para os homens e p=0,0001 para as mulheres) e diminuição

significativa do 2 para o 3 (p=0,005 para os homens e p=0,0002 para as

mulheres), os vestibulandos, de ambos os sexos, apresentaram aumento do

momento 1 para o 3 (p=0,0001 para os homens e p=0,0007 para as mulheres).

Em relação à intensidade das “alterações”, os vestibulandos apresentaram

escores significativamente mais altos, para cada um dos três momentos, em

ambos os sexos (p=0,0001; p=0,0003 e p=0,0001; respectivamente para os

homens e p=0,0001; p=0,048 e p=0,0001; respectivamente para as mulheres).

As comparações entre os dois sexos mostram que não houve

diferenças, tanto para atletas (p=0,36) como para vestibulandos (p=0,18), na

evolução dos escores ao longo dos três momentos do estudo. As mulheres,

para ambos os grupos, apresentaram escores mais altos para o conjunto dos

três momentos (p=0,007 para os atletas e 0,004 para os vestibulandos).

5.3.1. Comparação entre os sexos

Entre as escalas “negativas”, para o grupo dos atletas, em relação às

pontuações apresentadas, em apenas duas (PANAS-X Hostilidade e PANAS-X

Tristeza) não foi verificada diferença estatística entre os dois sexos no conjunto

dos três momentos. Entre as outras dez, as mulheres pontuaram
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significativamente mais, para o conjunto dos três momentos, em nove,

enquanto em uma (POMS Raiva) pontuaram mais apenas no momento 2.

Entre as escalas “positivas”, para o mesmo grupo, em três não houve

diferença estatística entre os sexos para o conjunto dos três momentos. Nas

outras três escalas “positivas” (PANAS-X Afeto Positivo, PANAS-X

Assertividade e PANAS-X Atenção) os homens apresentaram pontuações

significativamente maiores para o conjunto dos três momentos.

Para os vestibulandos, entre as escalas “negativas”, em sete não houve

diferença estatística entre os sexos para o conjunto dos três momentos. Nas

outras cinco escalas (POMS Tensão, POMS Confusão, POMS Total, PANAS-X

Afeto Negativo e PANAS-X Medo) as mulheres apresentaram pontuações

maiores que os homens para os três momentos ou para o conjunto dos três

momentos do estudo.

Entre as escalas “positivas”, para o mesmo grupo, em apenas uma

(PANAS-X Jovialidade) não houve diferença significativa entre os sexos para o

conjunto dos três momentos do estudo. Entre as outras cinco, os homens

pontuaram significativamente mais, para o conjunto dos três momentos, em

quatro, e em uma (POMS Vigor) pontuaram mais apenas no momento 1.

Na escala PANAS-X Surpresa não houve diferença estatística entre os

sexos, para o conjunto dos três momentos, tanto para atletas como para

vestibulandos. Já para a PANAS-X Timidez, também para o conjunto dos três

momentos, as mulheres pontuaram significativamente mais entre os atletas e

os homens significativamente mais entre os vestibulandos.

Em relação à evolução das pontuações ao longo dos três momentos do

estudo, entre os atletas, em apenas uma das vinte escalas (POMS Raiva) os
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sexos apresentaram diferença estatística. Já entre os vestibulandos foi

encontrada diferença entre os sexos em apenas duas das vinte escalas (POMS

Vigor e POMS Confusão).

5.3.2. Comparação entre os grupos

Entre as doze escalas “negativas”, para os homens, em relação às

pontuações apresentadas, foram verificadas pontuações estatisticamente

maiores para os vestibulandos, nos três momentos (ou no conjunto dos três

momentos) avaliados, em onze delas. Na POMS Tensão, a exceção, não foi

verificada diferença entre os dois grupos apenas no momento 1.

Entre as seis escalas “positivas”, novamente para os homens, foi

verificada pontuação significativamente maior para os atletas nos três

momentos avaliados em uma escala (PANAS-X Jovialidade), nos momentos 1

e 3 em três escalas (POMS Vigor, PANAS-X Afeto Positivo e PANAS-X

Atenção) e somente no momento 3 em duas escalas (PANAS-X Assertividade

e PANAS-X Serenidade).

Para as mulheres, entre as escalas “negativas”, foi verificada uma

pontuação estatisticamente maior para as vestibulandas, nos três momentos

(ou no conjunto dos três momentos) avaliados, em nove delas. Nas outras três

(POMS Raiva, POMS Fadiga e PANAS-X Hostilidade) as vestibulandas

pontuaram significativamente mais nos momentos 1 e 3.

Entre as seis escalas “positivas”, novamente para as mulheres, foi

verificada pontuação significativamente maior para as atletas no conjunto dos

três momentos avaliados em uma escala (PANAS-X Jovialidade), nos
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momentos 1 e 3 em quatro escalas (POMS Vigor, PANAS-X Afeto Positivo,

PANAS-X Atenção e PANAS-X Serenidade) e somente no momento 3 em uma

escala (PANAS-X Assertividade).

Na escala PANAS-X Timidez não houve diferença estatística entre os

grupos, para o conjunto dos três momentos avaliados, no sexo feminino. No

masculino os vestibulandos pontuaram estatisticamente mais nos três

momentos. Na PANAS-X Surpresa os vestibulandos apresentaram pontuação

significativamente maior nos momentos 1 e 3 para as mulheres e nos

momentos 2 e 3 para os homens.

Em relação à evolução das pontuações, ao longo dos três momentos do

estudo, para os homens, em dezenove das vinte escalas os grupos

apresentaram diferença estatística, ou seja, em apenas uma escala (PANAS-X

Culpa) essa diferença não ficou caracterizada. Já para as mulheres foi

encontrada diferença entre os grupos em quatorze das vinte escalas. Em

outras seis (POMS Tensão, PANAS-X Medo, PANAS-X Culpa, PANAS-X

Tristeza, PANAS-X Jovialidade e PANAS-X Timidez) a diferença não ficou

caracterizada.

5.3.3. Comparação entre os momentos

Os atletas homens, em quatro das escalas “negativas” (POMS Fadiga,

POMS Confusão, POMS Total e PANAS-X Fadiga), apresentaram a evolução

dos escores típica dos atletas ao longo do tempo (aumento da pontuação do

momento 1 para o 2 e diminuição do 2 para o 3, estatisticamente significativos).

Nas outras oito escalas não foi verificada essa evolução: do ponto de vista
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estatístico não houve variação de pontuação entre os três momentos

estudados.

Esse mesmo grupo, em duas das escalas “positivas” (POMS Vigor e

PANAS-X Atenção), apresentou a evolução dos escores típica dos atletas ao

longo do tempo (diminuição da pontuação do momento 1 para o 2 e aumento

do 2 para o 3, estatisticamente significativos). Em três outras escalas (PANAS-

X Afeto Positivo, PANAS-X Jovialidade e PANAS-X Assertividade) essa

diminuição seguida de aumento dos escores ocorreu, mas as diferenças do

momento 1 para o 2 não atingiram o nível de significância estatística. Em uma

escala (PANAS-X Serenidade) a evolução também foi semelhante à

característica, mas estatisticamente (p=0,079) não houve variação das

pontuações ao longo dos três momentos.

As atletas mulheres, em oito das doze escalas “negativas”,

apresentaram a evolução dos escores típica dos atletas ao longo do tempo.

Nas outras quatro escalas (PANAS-X Afeto Negativo, PANAS-X Medo,

PANAS-X Culpa e PANAS-X Tristeza), apesar de existir aumento seguido de

diminuição nos escores, não foi caracterizada estatisticamente essa evolução.

Especificamente na PANAS-X Culpa a caracterização provavelmente não

ocorreu devido ao fato da avaliação estatística ter sido realizada para todas as

mulheres (atletas e vestibulandas) em conjunto.

Esse mesmo grupo, em duas das escalas “positivas” (PANAS-X

Jovialidade e PANAS-X Serenidade), apresentou a evolução dos escores típica

dos atletas ao longo do tempo. Nas quatro outras escalas (POMS Vigor,

PANAS-X Afeto Positivo, PANAS-X Assertividade e PANAS-X Atenção) o
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resultado foi próximo a essa evolução, mas as diminuições de pontuação do

momento 1 para o 2 não atingiram o nível de significância de 5%.

Na PANAS-X Timidez e na PANAS-X Surpresa não houve variação

estatística de pontuação ao longo do tempo para atletas de ambos os sexos.

Os vestibulandos homens, em onze das doze escalas “negativas”,

apresentaram a evolução dos escores típica dos vestibulandos ao longo do

tempo (aumento da pontuação do momento 1 para o 3, estatisticamente

significativo). Na PANAS-X Culpa, a exceção, essa evolução provavelmente

não foi caracterizada devido ao fato da avaliação estatística ter sido realizada

para todos os homens (atletas e vestibulandos) em conjunto.

Esse mesmo grupo, em duas das escalas “positivas” (POMS Vigor e

PANAS-X Serenidade), apresentou a evolução dos escores típica dos

vestibulandos ao longo do tempo (diminuição da pontuação do momento 1 para

o 3, estatisticamente significativa). Em duas outras escalas (PANAS-X Afeto

Positivo e PANAS-X Jovialidade) houve diminuição da pontuação ao longo do

tempo, mas a diferença não chegou a atingir o nível de significância estatística

de 5% (na PANAS-X Jovialidade ficou próxima: p=0,056). Nas outras duas

escalas “positivas” a evolução das pontuações não foi a usual para este grupo:

nas duas houve aumento do momento 1 para o 2 (não estatisticamente

significativo para a PANAS-X Assertividade) e uma diminuição do 2 para o 3

(não significativo – p=0,053 – para a PANAS-X Atenção).

As vestibulandas mulheres, em nove das doze escalas “negativas”,

apresentaram a evolução dos escores típica dos vestibulandos ao longo do

tempo. Nas outras três (POMS Confusão, PANAS-X Culpa e PANAS-X

Tristeza) não houve variação estatística de pontuação ao longo do tempo.
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Esse mesmo grupo não apresentou a evolução de pontuações típica do

seu grupo em nenhuma das seis escalas “positivas”. Não foi verificada variação

estatística ao longo do tempo em quatro delas e, nas outras duas, o que se

encontrou foi: na PANAS-X Jovialidade houve diminuição seguida de aumento

da pontuação e na PANAS-X Atenção aumento seguido de diminuição.

Na escala PANAS-X Surpresa, vestibulandos de ambos os sexos

apresentaram aumento significativo da pontuação ao longo do tempo. Já na

PANAS-X Timidez, as vestibulandas não apresentaram variação estatística de

pontuação ao longo dos três momentos e os vestibulandos apresentaram uma

diminuição não significativa do momento 1 para o 2 e um aumento significativo

do 2 para o 3.

5.3.4. Relação entre fatores de estresse e escores das escalas

Os resultados do Estudo 2, em sua parte de relação entre fatores de

estresse (atividade física, medida pela metragem nadada, e atividade

intelectual, medida pelo tempo de estudo) e escores das escalas, estão

apresentados nas Tabelas e Figuras 21 a 40 do Anexo 3, seguindo a mesma

ordem de escalas do Estudo 1, apresentada acima. As quantidades de estudo

e de treino, segundo amostra e momento estão na Tabela D, abaixo. No caso

de universitários e vestibulandos, o “treino” se refere aos indivíduos que

relataram estar treinando alguma modalidade esportiva com o objetivo de

participar de competições.
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Tabela D. Quantidade de estudo e de treino (médias), por amostra e momento.

Amostra Atividade Momento N

Indivíduos
em atividade

N (%)

Quantidade
(hs/semana)

Indivíduos
em atividade

Quantidade
(mts/semana)

1 56 53  (94,64) 18,87

Estudo 2 55 52  (94,55) 24,81

Atletas 3 56 53  (94,64) 23,58

1 56 56  (100) 13,34 21.800

Treino 2 55 55  (100) 18,65 39.160

3 56 56  (100) 16,25 30.130

1 154 154  (100) 30,52

Estudo 2 208 208  (100) 43,41

Vestibulandos 3 183 183  (100) 43,11

1 154 52  (33,77) 5,52

Treino 2 208 52  (25,00) 5,06

3 183 37  (20,22) 5,04

Universitários Estudo 446 446  (100) 31,03

Treino 446 140  (31,39) 8,54

Os vestibulandos tenderam a apresentar relações significativas entre

tempo de estudo e escores nas escalas “negativas”, nas “positivas” os

resultados não permitiram definir uma tendência do grupo. Os atletas tenderam

a apresentar relações significativas entre metros nadados e escores nas

escalas do POMS, mas não do PANAS-X. As relações verificadas foram quase

sempre positivas para as escalas “negativas” e negativas para as “positivas”.

Essas tendências podem ser observadas, por exemplo, nos resultados

das escalas POMS Total (Figura C e Tabela E, copiadas da Figura 27 e da

Tabela 27 do Anexo 3) e PANAS-X Afeto Positivo (Figura D e Tabela F,

reproduções da Figura 29 e da Tabela 29 do Anexo 3), abaixo.
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Figura C (a e b). Retas ajustadas pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre POMS Total e a)
tempo de estudo (vestibulandos) e b) metros nadados (atletas) para os sexos masculino e feminino
(reprodução da Figura 27).

Tabela E. Parâmetros ajustados pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre POMS Total e
a) tempo de estudo (vestibulandos) e b) metros nadados (atletas) (reprodução da Tabela 27).

Parâmetro Estimativa Erro Padrão Parâmetro = 0 (p)

Intercepto (M) 18.97 6.09 0.0021

Tempo de estudo Intercepto (F) 37.09 6.67 <.0001

(vestibulandos) Coef. Angular (M) 0.44 0.13 0.0011

Coef. Angular (F) 0.29 0.14 0.0354

Intercepto (M) -15.64 7.85 0.0515
Metros nadados Intercepto (F) 3.24 9.13 0.7237

(atletas) Coef. Angular (M) 0.68 0.23 0.0034

Coef. Angular (F) 0.68 0.26 0.0109
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Figura D (a e b). Retas ajustadas pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X Afeto
Positivo e a) tempo de estudo (vestibulandos) e b) metros nadados (atletas) para os sexos masculino e
feminino (reprodução da Figura 29).
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Tabela F. Parâmetros ajustados pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X Afeto
Positivo e a) tempo de estudo (vestibulandos) e b) metros nadados (atletas) (reprodução da Tabela 29).

Parâmetro Estimativa Erro Padrão Parâmetro = 0 (p)

Intercepto (M) 28.85 1.10 <.0001

Tempo de estudo Intercepto (F) 25.46 1.19 <.0001

(vestibulandos) Coef. Angular (M) 0.005 0.02 0.8264

Coef. Angular (F) 0.03 0.02 0.2691

Intercepto (M) 36.11 1.87 <.0001

Metros nadados Intercepto (F) 29.36 2.02 <.0001

(atletas) Coef. Angular (M) -0.08 0.05 0.1410

Coef. Angular (F) 0.03 0.06 0.5737

O tempo de estudo dos vestibulandos, para ambos os sexos, apresentou

relação positiva estatisticamente significativa com escore na escala “negativa”

POMS Total (p=0,001 para os homens e p=0,035 para as mulheres), mas não

com escore na escala “positiva” PANAS-X Afeto Positivo. A quantidade de

metros nadados pelos atletas, para ambos os sexos, apresentou relação

positiva significativa com a escala Total do POMS (p=0,003 para os homens e

p=0,01 para as mulheres), mas não com a escala do PANAS-X, Afeto Positivo.

Detalhando os resultados: os atletas homens apresentaram relações

significativas em seis das sete escalas do POMS (a exceção foi a POMS

Raiva). Estas relações, como citado, foram positivas para as escalas

“negativas” e negativa para a POMS Vigor. Em relação às treze escalas do

PANAS-X, relações significativas só foram verificadas em duas (PANAS-X

Fadiga e PANAS-X Surpresa – relações positivas).

As atletas mulheres, por sua vez, apresentaram relações

estatisticamente significativas entre metros nadados e escore em quatro das

seis escalas “negativas” do POMS (relações positivas). Não houve relação

significativa com POMS Depressão e POMS Confusão (assim como com

POMS Vigor). Em relação às escalas do PANAS-X, só foram verificadas
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relações significativas com três (PANAS-X Hostilidade, PANAS-X Fadiga –

relações positivas – e PANAS-X Serenidade – relação negativa).

Os vestibulandos homens apresentaram relações estatisticamente

significativas entre tempo de estudo e escore em quinze das dezoito escalas

“positivas” e “negativas” (as três em que não foi verificada a relação foram:

POMS Confusão, PANAS-X Afeto Positivo e PANAS-X Assertividade). Essas

relações foram positivas para as escalas “negativas” e negativas para as

“positivas”, com exceção da PANAS-X Atenção, em que a relação foi positiva.

As vestibulandas, por sua vez, apresentaram relações estatisticamente

significativas entre tempo de estudo e escore em doze das dezoito escalas

“positivas” e “negativas” (as em que não foi verificada a relação foram: POMS

Vigor, POMS Confusão, PANAS-X Afeto Positivo, PANAS-X Culpa, PANAS-X

Tristeza e PANAS-X Assertividade). Essas relações foram positivas para as

escalas “negativas” e negativas para as “positivas”, com exceção novamente

da PANAS-X Atenção, em que a relação foi positiva.

Não foi verificada relação entre metros nadados e escore para as

escalas PANAS-X Timidez e PANAS-X Surpresa para vestibulandos de ambos

os sexos.

5.3.5. Relação entre proximidade do evento e escores das escalas

Os resultados do Estudo 2, em sua parte de relação entre proximidade

do evento (competição ou vestibular) e escores das escalas, estão

apresentados nas Tabelas e Figuras 41 a 60 do Anexo 3, seguindo a mesma

ordem de escalas do Estudo 1, apresentada acima.
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Os vestibulandos tenderam a apresentar relações estatisticamente

significativas entre proximidade do vestibular e escores das escalas

“negativas”, mas não das “positivas”. As relações verificadas com escalas

“negativas” foram positivas e, quando ocorreram, negativas com as “positivas”.

Os atletas tenderam a não apresentar relações significativas entre proximidade

da competição e escores.

Essas tendências podem ser observadas, por exemplo, nos resultados

das escalas PANAS-X Afeto Negativo (Figura E e Tabela G, reproduções da

Figura 48 e da Tabela 48 do Anexo 3) e PANAS-X Atenção (Figura F e Tabela

H, reproduções da Figura 56 e da Tabela 56 do Anexo 3), abaixo.
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Figura E (a e b). Retas ajustadas pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X Afeto
Negativo e a) tempo até o vestibular (vestibulandos) e b) tempo até a competição (atletas) para os sexos
masculino e feminino (reprodução da Figura 48).

Tabela G. Parâmetros ajustados  pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X Afeto
Negativo e a) tempo até o vestibular (vestibulandos) e b) tempo até a competição (atletas) (reprodução
da Tabela 48).

Parâmetro Estimativa Erro Padrão Parâmetro = 0 (p)

Tempo até Intercepto (M) 22.528 0.573   <.0001

vestibular Intercepto (F) 23.841 0.590   <.0001

(vestibulandos) Coef. Angular (M) 0.401 0.080   <.0001

Coef. Angular (F) 0.334 0.078   <.0001

Tempo até Intercepto (M) 13.991 0.676   <.0001
competição Intercepto (F) 17.848 1.153   <.0001

(atletas) Coef. Angular (M) -0.160 0.225 0.4800

Coef. Angular (F) -0.099 0.218 0.6516
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Figura F (a e b). Retas ajustadas pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X
Atenção e a) tempo até o vestibular (vestibulandos) e b) tempo até a competição (atletas) para os sexos
masculino e feminino (reprodução da Figura 56).

Tabela H. Parâmetros ajustados  pelo modelo de efeitos aleatórios para a relação entre PANAS-X
Atenção e a) tempo até o vestibular (vestibulandos) e b) tempo até a competição (atletas) (reprodução
da Tabela 56).

Parâmetro Estimativa Erro Padrão Parâmetro = 0 (p)

Tempo até Intercepto (M) 12.095 0.269   <.0001

Vestibular Intercepto (F) 10.779 0.330   <.0001

(vestibulandos) Coef. Angular (M) 0.059 0.038 0.1211

Coef. Angular (F) 0.023 0.037 0.5385

Tempo até Intercepto (M) 14.152 0.438   <.0001
Competição Intercepto (F) 13.032 0.516   <.0001

(atletas) Coef. Angular (M) 0.252 0.138 0.0699

Coef. Angular (F) 0.259 0.132 0.0525

Entre vestibulandos de ambos os sexos, a proximidade do vestibular

apresentou relação positiva estatisticamente significativa com escore na escala

“negativa” PANAS-X Afeto Negativo (p<0,0001 para homens e mulheres), mas

não com escore na escala “positiva” PANAS-X Atenção. Já entre nadadores de

ambos os sexos, a proximidade da competição não apresentou relação

significativa tanto com PANAS-X Afeto Negativo como com PANAS-X Atenção

(apesar de, no caso das mulheres, ter ficado perto do nível de significância –

p=0,053).

Detalhando os resultados: os vestibulandos homens apresentaram

relações significativas entre proximidade do vestibular e escores em dezesseis
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das vinte escalas. As exceções foram três das escalas “positivas” (PANAS-X

Afeto Positivo, PANAS-X Assertividade e PANAS-X Atenção), além da PANAS-

X Timidez.

As vestibulandas mulheres apresentaram relações estatisticamente

significativas em nove das doze escalas “negativas” (as exceções foram:

POMS Confusão, PANAS-X Culpa e PANAS-X Tristeza), mas em apenas uma

das seis escalas “positivas” (PANAS-X Serenidade). Também não

apresentaram relações significativas na PANAS-X Timidez e na PANAS-X

Surpresa.

Os atletas apresentaram relações significativas entre proximidade da

competição e escores muito raramente (quando ocorreram, as relações foram

positivas para as escalas “positivas” e negativas para as “negativas”). Entre os

homens foram verificadas relações significativas nas escalas POMS Confusão,

PANAS-X Assertividade e PANAS-X Timidez (relação negativa), enquanto

entre as mulheres as relações foram significativas apenas na PANAS-X Afeto

Positivo e na PANAS-X Assertividade. Note-se que, entre as mulheres (como já

citado), a PANAS-X Atenção ficou próxima do nível de significância estatística

de 5% (p=0,053).

5.4. ESTUDO 3

5.4.1. Sujeitos

A verificação da possibilidade de viés na seleção dos vestibulandos que

realizaram a entrevista diagnóstica com o SCAN não mostrou diferenças
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estatisticamente significativas, em testes t de Student, entre vestibulandos

entrevistados e vestibulandos não entrevistados, para cada um dos dois sexos,

nas escalas POMS Total, PANAS-X Afeto Negativo e PANAS-X Afeto Positivo,

na primeira coleta de dados. Esses resultados falam contra a possibilidade de

viés de seleção.

Dos 102 indivíduos (56 atletas – 30 homens e 26 mulheres – e 46

vestibulandos – 18 e 28) que realizaram a avaliação de diagnóstico

psiquiátrico, 11 apresentaram patologia psiquiátrica em curso ou da qual

haviam se recuperado há menos de três meses (diagnósticos: transtorno

depressivo, transtorno ansioso – exceto fobia específica – e transtorno de

adaptação). Esses 11 indivíduos (4 atletas – 2 homens e 2 mulheres – e 7

vestibulandos – 2 e 5) foram excluídos da análise pela possibilidade de viés.

5.4.2. Grupos

Reuniu-se no grupo “com história de diagnóstico psiquiátrico” os

indivíduos que apresentaram, como resultado da entrevista realizada com o

SCAN, diagnóstico durante a vida de transtorno depressivo (F32 a F34 do CID

10 – OMS, 1993), transtorno ansioso (F40 e F41), transtorno de adaptação

(F43.2), abuso de substância (F10 a F18) e bulimia nervosa (F50.2). Não foram

incluídos neste grupo, mas sim no grupo “sem história de diagnóstico

psiquiátrico”, os 4 indivíduos (3 atletas – 1 homem e 2 mulheres – e 1

vestibulanda) que apresentaram apenas o diagnóstico de transtorno não

orgânico do sono (F51) como resultado da entrevista com o SCAN. A
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distribuição dos diagnósticos psiquiátricos durante a vida está na Tabela I,

abaixo.

Tabela I. Diagnósticos psiquiátricos durante a vida, por amostra e sexo, segundo o

CID 10.

N Transt.
Depressivo

(F32-34)

Transt.
Ansioso

(F40-41)

Transt. de
Adaptação

(F43.2)

Abuso de
Substância

(F10-18)

Bulimia
Nervosa

(F50.2)

Diagnóstico
psiquiátrico

Total

Atletas 52 2 1 7 1 1 10

     Masc. 28 1 0 5 0 0 5

     Fem. 24 1 1 2 1 1 5

Vestibulandos 39 5 7 3 2 0 11

     Masc. 16 1 1 2 1 0 3

     Fem. 23 4 6 1 1 0 8

Entre os atletas, o grupo “com história de diagnóstico psiquiátrico” foi

formado por 10 indivíduos (5 homens e 5 mulheres) e o grupo “sem história de

diagnóstico psiquiátrico” por 42 indivíduos (23 e 19). Entre os vestibulandos, o

grupo “com diagnóstico” foi formado por 11 indivíduos (3 e 8) e o “sem

diagnóstico” por 28 indivíduos (13 e 15).

5.4.3. Comparação dos grupos diagnósticos

Os resultados da comparação dos grupos “com” e “sem história de

diagnóstico psiquiátrico”, segundo os instrumentos de avaliação de humor,

estão apresentados nas Tabelas e Figuras 61.A a 80.A do Anexo 3, seguindo a

mesma ordem de escalas do Estudo 1, apresentada acima.
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As comparações entre os dois grupos (com e sem história de

diagnóstico psiquiátrico) ao longo dos três momentos do estudo, em relação à

intensidade das “alterações” apresentadas nas pontuações das escalas,

mostraram duas tendências distintas: entre os atletas não se verificaram

diferenças, mas entre os vestibulandos sim (os “com diagnóstico”

apresentaram pontuações maiores nas escalas “negativas” da POMS). Já do

ponto de vista da maneira como evoluíram as pontuações das escalas ao longo

dos três momentos do estudo, os grupos tenderam a repetir as evoluções

características de seus grupos de origem (atletas e vestibulandos), com

exceção do grupo de atletas “com diagnóstico”, que, nas escalas “positivas”,

tenderam a diferir dos “sem diagnóstico” e do que era característico para os

atletas.

As principais tendências verificadas nesse estudo podem ser

observadas, por exemplo, nos resultados da escala POMS Total (Figura G e

Tabela J, reproduções da Figura 67 e da Tabela 67.A do Anexo 3), abaixo.
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Figura G – Perfis médios de POMS Total por amostra e diagnóstico psiquiátrico ao longo dos momentos
de avaliação (reprodução da Figura 67).



57

Tabela J – Resultados da Análise de Medidas Repetidas para POMS Total (Estudo 3)
(reprodução da Tabela 67.A).

Efeito p

Para Atletas
Interação Diagnóstico x Momento de avaliação 0,1576

Efeito de Diagnóstico (Com x Sem diag. Pq) 0,3724
Efeito de Momento de avaliação 0,0002

Momento 1 x Momento 2 0,0091
Momento 1 x Momento 3 0,1035
Momento 2 x Momento 3 0,0001

Para Vestibulandos
Interação Diagnóstico x Momento de avaliação 0,3443

Efeito de Diagnóstico (Com x Sem diag. Pq) 0,0170
Efeito de Momento de avaliação 0,0608

Momento 1 x Momento 2 0,0756
Momento 1 x Momento 3 0,0182
Momento 2 x Momento 3 0,1279

Tanto para atletas como para vestibulandos, a evolução dos escores dos

grupos “com” e “sem diagnóstico” ao longo do tempo não apresentou

diferenças significativas (p=0,15 e p=0,34; respectivamente) e, tanto para

atletas como para vestibulandos, os grupo “com” e “sem diagnóstico” (em

conjunto) apresentaram a evolução típica dos escores de seus grupos de

origem: para os atletas, aumento do momento 1 para o 2 (p=0,009) e

diminuição do 2 para o 3 (p=0,0001) e, para os vestibulandos, aumento do

momento 1 para o 3 (p=0,18). Já em relação à intensidade das “alterações”

apresentadas nos escores da POMS Total, enquanto entre os atletas não

houve diferenças entre os grupos “com” e “sem diagnóstico” para o conjunto

dos três momentos (p=0,37), para os vestibulandos o grupo “com diagnóstico”

apresentou escores significativamente maiores para o conjunto dos três

momentos (p=0,02).
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5.4.3.1. Atletas

Em apenas uma das escalas “negativas” (POMS Confusão) houve

diferença significativa entre “com” e “sem diagnóstico”, na maneira como

evoluíram as pontuações ao longo do tempo. Ambos os grupos tenderam a

manter a evolução característica dos atletas: aumento da pontuação do

momento 1 para o 2 e diminuição do 2 para o 3, atingindo significância

estatística, para o conjunto dos grupos ou para o grupo “sem diagnóstico”, em

dez das vinte escalas. Em relação à intensidade das “alterações” encontradas,

novamente em apenas uma das escalas “negativas” (POMS Tensão) houve

diferenças: nesta escala os “com diagnóstico” apresentaram pontuações

significativamente maiores que os “sem”.

Em relação às escalas “positivas”, houve diferença estatística na

evolução das pontuações de quatro escalas (POMS Vigor, PANAS-X Afeto

Positivo, PANAS-X Jovialidade e PANAS-X Atenção). Isto porque o grupo “com

diagnóstico” apresentou pontuações crescentes nestas escalas, fugindo da

característica do grupo dos atletas (seguida pelos “sem diagnóstico”). Em razão

dessa evolução não característica, foram encontradas diferenças significativas

de pontuação, em algum dos três momentos, em três dessas quatro escalas

(menos a PANAS-X Afeto Positivo). Na POMS Vigor e na PANAS-X Jovialidade

essa diferença ocorreu no momento 1, quando os “com diagnóstico” pontuaram

significativamente menos. Já na PANAS-X Atenção a diferença ocorreu no

momento 3, quando os “com diagnóstico” pontuaram significativamente mais.

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos nas

escalas PANAS-X Timidez e PANAS-X Surpresa.
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5.4.3.2. Vestibulandos

As diferenças estatisticamente significativas encontradas entre os dois

grupos ocorreram principalmente nas pontuações das escalas “negativas” da

POMS: o grupo “com diagnóstico” pontuou mais ou chegou próximo a pontuar

mais em cinco das seis. Na POMS Depressão, POMS Raiva e POMS Total

esse grupo pontuou mais para o conjunto dos três momentos, na POMS

Confusão pontuou mais nos momentos 1 e 3 e na POMS Tensão ficou próximo

de pontuar mais nos momentos 1 e 2 (p=0,054 e p=0,053; respectivamente).

Entre as escalas “negativas” do PANAS-X, foram verificadas diferenças

significativas entre os dois grupos apenas na PANAS-X Hostilidade (momento

1) e na PANAS-X Tristeza (conjunto dos três momentos).

Entre as escalas “positivas” não ocorreram diferenças significativas de

pontuações entre os grupos.

Na PANAS-X Surpresa os “com diagnóstico” apresentaram pontuação

significativamente maior para o conjunto dos três momentos, enquanto na

PANAS-X Timidez não ocorreu diferença.

Do ponto de vista da evolução das pontuações ao longo do tempo,

houve diferenças significativas em apenas quatro das vinte escalas (POMS

Tensão, POMS Vigor, POMS Confusão e PANAS-X Hostilidade). Nas outras

escalas não foram verificadas diferenças e o padrão de evolução das

pontuações tendeu a seguir o padrão do grupo de vestibulandos (aumento das

“alterações” ao longo do tempo), atingindo significância estatística, para o

conjunto dos dois grupos ou para o grupo “sem diagnóstico”, em sete das

escalas (POMS Tensão, POMS Vigor, POMS Fadiga, POMS Total, PANAS-X

Afeto Positivo, PANAS-X Fadiga e PANAS-X Serenidade).
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6. DISCUSSÃO
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6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE HUMOR

Os resultados apresentados mostram uma alteração de humor

associada a atividade física intensa, definida pelo aumento da pontuação na

escala POMS Total no momento em que os atletas estão na fase de maior

quantidade e intensidade de treinamento (momento 2), e também pela relação

positiva da pontuação nessa escala com a quantidade de metros nadados.

Reforça a associação descrita o fato da alteração de humor, medida pela

POMS Total, diminuir com a proximidade da competição (no momento 3), além

de não ter sido encontrada relação entre o escore dessa escala e a

proximidade da competição. Esses resultados, que ocorreram tanto em

homens quanto em mulheres, repetem achados de estudos semelhantes85-92 e,

portanto, reforçam as evidências da existência de alterações de humor

associadas a atividade física realizada em grande quantidade e intensidade.

Considerando os aspectos afetivos mais gerais, os resultados apontam

para alterações no chamado afeto positivo e não no negativo, afinal, enquanto

a escala PANAS-X Afeto Negativo não mostrou qualquer variação entre os

atletas ao longo do estudo, a escala PANAS-X Afeto Positivo apresentou a

diminuição seguida de aumento de pontuação que caracterizaram as

alterações de humor associadas a atividade física intensa. Os achados para o

afeto positivo (PANAS-X Afeto Positivo) não foram tão consistentes quanto os

achados para o afeto negativo (PANAS-X Afeto Negativo) ou para a medida

geral de alteração de humor (POMS Total), afinal, para estas duas últimas

escalas, os resultados dos dois tipos de testes realizados (medida da variação

das pontuações ao longo dos três momentos e medida da relação entre
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pontuação e quantidade de metros nadados) coincidiram, o que não ocorreu

para a PANAS-X Afeto Positivo (não foi encontrada relação entre a sua

pontuação e a quantidade de metros nadados). Além disso, a variação dos

escores desta escala pareceu ser típica dos atletas, mas a diminuição de

pontuação do momento 1 para o 2 não atingiu significância estatística para

nenhum dos dois sexos. Mesmo não sendo tão consistentes, esses resultados

apontam para alterações de humor caracterizadas mais por diminuição de afeto

positivo (que é relativamente específico do construto de depressão e reflete

anedonia e falta de experiências emocionais positivas, como sentir falta de

energia, ficar desinteressado pelas coisas, não sentir prazer em nada etc) do

que por aumento de afeto negativo (que é relativamente inespecífico, não

permitindo uma diferenciação entre depressão e ansiedade, pois se refere a

sintomas vivenciados tanto por indivíduos com depressão como por aqueles

com ansiedade, como insônia, inquietação, irritabilildade, dificuldade de

concentração, afeto ansioso ou deprimido, etc)124. Estes dados falam a favor de

uma proximidade entre essas alterações e o construto de depressão.

Já havia sido demonstrado que atividade física apresenta relação com

afeto positivo e não com afeto negativo125,150,151, mas estes estudos se referiam

apenas à associação entre afeto positivo alto e atividade física em indivíduos

não atletas (ou seja, realizada em quantidade e intensidade moderadas); uma

possível associação entre grande quantidade ou intensidade de atividade física

e afeto positivo baixo ainda não havia sido investigada. Juntando-se os dados

de literatura com os do estudo atual, pode-se concluir que há uma associação

consistente entre atividade física e afeto positivo, a qual parece ocorrer

segundo a quantidade e a intensidade em que a primeira é realizada
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(associação com aumento de afeto positivo quando é realizada de maneira

moderada e com diminuição quando é realizada de maneira mais intensa). Por

outro lado, as mesmas fontes não encontraram associação entre atividade

física e afeto negativo, independente da quantidade ou intensidade da primeira.

Essas observações indicam que não apenas a melhora, mas também a piora

de humor associada a atividade física está mais ligada ao construto de

depressão do que ao de ansiedade, e sugerem que não apenas as alterações

de humor em estudo estão próximas do construto de depressão, mas que,

como um todo, a relação entre atividade física e humor ocorre na mesma

dimensão em que acontecem as variações de humor entre eutimia e

depressão.

Procurando uma caracterização mais detalhada, a observação dos

resultados das escalas mais específicas permite ao menos duas conclusões: 1)

fadiga esteve sempre presente nas alterações de humor apresentadas pelos

atletas e 2) timidez não apresentou qualquer relação com elas. As outras

escalas específicas não apresentaram resultados tão consistentes, pois

revelaram discordâncias em pelo menos uma de três situações: 1)

discordâncias entre escalas altamente correlacionadas, em inglês125 e

português128 (Anexo 2), dos dois instrumentos (POMS Tensão e PANAS-X

Medo, POMS Depressão e PANAS-X Tristeza, POMS Raiva e PANAS-X

Hostilidade, POMS Vigor e PANAS-X Jovialidade, POMS Fadiga e PANAS-X

Fadiga); 2) discordâncias entre os dois sexos; 3) discordâncias entre os dois

testes realizados (medida da variação das pontuações ao longo dos três

momentos e medida da relação entre pontuação e quantidade de metros

nadados). Mesmo não sendo, novamente, plenamente consistentes, esses
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resultados permitem apontar tendências nessa caracterização: 1) entre os

aspectos ligados ao afeto positivo, diminuições de jovialidade, atenção e

serenidade, além de vigor, fizeram parte das alterações de humor encontradas

entre os atletas, o que não ficou claro para assertividade; 2) hostilidade/raiva

teve participação clara nas alterações de humor encontradas entre as

mulheres, mas não esteve presente nas dos homens; 3) tristeza/depressão e

medo/tensão tiveram, possivelmente, alguma participação nas alterações de

humor das mulheres, o que não pareceu ocorrer nas dos homens.

Um último ponto importante para essa caracterização é o fato das

mulheres terem apresentado pontuações consistentemente mais “alteradas” do

que os homens em todos os momentos do estudo. Cabe discutir se esta é uma

característica das alterações de humor em estudo ou não.

Os escores das mulheres se mostraram mais “alterados” desde a linha

de base, passando por todos os momentos do estudo; portanto, antes, durante

e depois do momento em que ocorreram as alterações de humor dos atletas.

Além disso, apareceram em escalas “positivas” e “negativas”, e não apenas

nas “positivas”, como foi característico dessas alterações. Assim, fica claro que

as maiores “alterações” encontradas entre as mulheres não foram específicas

das alterações de humor em estudo, mas se deveram a uma diferença mais

geral entre os sexos do grupo de atletas. É plausível levantar a hipótese de que

se trate de uma característica do sexo feminino como um todo e não apenas

das atletas, entretanto, essas diferenças não foram encontradas nos estudos

de validação das versões em português do POMS e do PANAS-X. No primeiro

não foram encontradas diferenças de escores consistentes entre os sexos136 e

no segundo foram encontradas diferenças apenas nas escalas ligadas ao afeto
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positivo (os homens pontuaram mais)142. Além disso, estudos realizados fora

do Brasil também não encontraram diferenças consistentes entre os sexos para

o POMS102 e apenas nas escalas Hostilidade, Assertividade e Serenidade (os

homens pontuaram mais) para o PANAS-X125. Assim, além da possibilidade

desta diferença ser um achado isolado desta amostra de nadadores, resta a

hipótese de que, em grupos de atletas de elite (portanto, altamente

selecionados), as mulheres possam apresentar maiores “alterações” de humor

do que os homens. Esta hipótese, porém, precisaria ser testada em amostras

maiores e por modalidades esportivas diversas antes de ser confirmada.

A união das tendências observadas em escalas mais gerais e mais

específicas levam a uma caracterização das alterações de humor associadas a

atividade física em grande quantidade e intensidade em que três pontos são

essenciais: aumento de fadiga, diminuição de afeto positivo (e alguns de seus

aspectos específicos) e não variação de afeto negativo, o que aproxima essas

alterações do construto de depressão. Além dessas características, aumento

de hostilidade/raiva pareceu ser fazer parte das alterações das mulheres, mas

não das dos homens.

6.2. ESPECIFICIDADE DA ASSOCIAÇÃO

A comparação dos resultados encontrados entre atletas e vestibulandos

mostrou uma semelhança importante: ambos apresentaram alterações de

humor associadas ao fator de estresse do grupo (atividade física, medida pela

quantidade de metros nadados, e atividade intelectual, medida pela quantidade

de horas de estudo, respectivamente). Essas associações foram
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caracterizadas pelo aumento da pontuação na escala POMS Total no(s)

momento(s) em que o fator de estresse de cada grupo ocorria em maior

quantidade e pela relação positiva na medida da relação entre a pontuação

nesta escala e o respectivo fator. Por outro lado, duas diferenças ficaram

claras: as características dessas alterações de humor e a relação entre elas e o

evento importante para cada grupo (competição e vestibular) foram distintas.

Enquanto as alterações de humor dos atletas se caracterizaram pela

diminuição de afeto positivo e não variação de afeto negativo, as dos

vestibulandos se caracterizaram pelo aumento de afeto negativo e não

variação de afeto positivo. Ou seja, enquanto as alterações dos atletas se

mostraram mais próximas do construto de depressão, as dos vestibulandos se

mostraram mais próximas do construto de ansiedade.

Entre as escalas mais específicas, dois pontos em comum: fadiga esteve

presente nas alterações de atletas e vestibulandos e timidez não apresentou

relação com nenhuma delas. De resto, mantiveram-se as diferenças das

escalas mais gerais: enquanto as alterações de humor dos atletas se

caracterizaram por alterações mais evidentes nas escalas ligadas ao afeto

positivo (como jovialidade, atenção, serenidade e vigor), as dos vestibulandos

se caracterizaram por alterações mais evidentes nas escalas ligadas ao afeto

negativo (como medo/tensão, hostilidade/raiva, tristeza/depressão e culpa).

A medida de relação entre escores das escalas e proximidade do evento

importante também teve resultados diferentes: enquanto as alterações de

humor dos atletas se mostraram ausentes às vésperas do evento importante,

esse foi o momento de pico das alterações dos vestibulandos.
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Temos então, em resumo: atletas apresentaram alterações de humor

caracterizadas por diminuição de afeto positivo e não variação de afeto

negativo, associadas a atividade física e sem relação com um evento

estressante, e vestibulandos apresentaram alterações de humor caracterizadas

por aumento de afeto negativo e não variação de afeto positivo, associadas a

um evento estressante e sem relação com atividade física. Esses achados

reafirmam achados anteriores de que estresse percebido (medido pela própria

pessoa) está relacionado com afeto negativo e não com afeto positivo125,150,151.

 Um outro ponto, além dos já citados, merece atenção: no momento 1,

quando os vestibulandos referiam estudar em média um pouco menos que os

universitários (30,52 contra 31,03 horas por semana – Tabela D), eles

apresentaram escores mais altos que estes na maioria das escalas “negativas”,

incluindo POMS Total e PANAS-X Afeto Negativo, e nenhuma diferença mais

consistente nas “positivas”, incluindo a PANAS-X Afeto Positivo. Ou seja,

apresentaram mais “alterações” justamente nas escalas que melhor

caracterizaram suas alterações de humor. Levando-se em conta que os efeitos

psicológicos do vestibular costumam se fazer sentir desde o início do ano em

que se realizará, parece pouco provável supor que essas maiores “alterações”

de base entre os vestibulandos se devam a variações de humor não

relacionadas a esta prova. O mais provável parece ser o contrário, ou seja, que

os efeitos da expectativa pelo vestibular já se fizessem sentir desde o início do

ano e que as alterações de humor dos vestibulandos tenham se iniciado muitos

meses antes do vestibular, antes mesmo que eles começassem a estudar em

maior quantidade. Portanto, parece que o fator de estresse deste grupo

(quantidade de estudo) não foi importante para o desencadeamento dessas
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alterações. Fica a dúvida, então, se este fator teve um papel importante para

que elas se tornassem mais intensas com o tempo ou se a associação

encontrada entre horas de estudo e escores das escalas ocorreu apenas pelas

horas de estudo aumentarem à medida que se aproximava o vestibular.

 Assim, enquanto as alterações de humor características dos atletas só

ocorreram enquanto treinavam em grande quantidade e intensidade, as

alterações características dos vestibulandos parecem ter se iniciado muitos

meses antes do vestibular, aumentando sua intensidade com a proximidade da

prova e, talvez, com o aumento das horas de estudo.

 Concluindo, as alterações de humor encontradas entre os atletas se

mostraram específicas desse grupo, pois apresentaram características

diferentes das observadas nas alterações de humor encontradas entre os

vestibulandos. Essas diferenças ocorreram em aspectos diversos: nas

manifestações psicológicas, nas relações com os fatores de estresse e os

eventos importantes, na duração e, como será discutido abaixo, na influência

de fatores de vulnerabilidade.

6.3. INFLUÊNCIA DE FATORES DE VULNERABILIDADE

 A presença de história de diagnóstico psiquiátrico, funcionando como

fator de risco para a presença ou intensidade das alterações de humor

associadas a atividade física intensa, serviria como marcador da influência de

fatores de vulnerabilidade neurobiológica e psicológica sobre essas alterações.

Todavia, os grupos “com” e “sem” história de diagnóstico psiquiátrico, entre os

atletas, não apresentaram diferenças consistentes na presença ou na
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intensidade das alterações de humor características desse grupo. Ou seja, não

foram encontrados indícios de influência de fatores de vulnerabilidade,

relacionados à presença de história de diagnóstico psiquiátrico, sobre as

alterações de humor dos atletas.

Por outro lado, entre os vestibulandos, o grupo “com diagnóstico”

apresentou escores significativamente mais altos, para o conjunto dos três

momentos do estudo, na escala POMS Total. Como ambos os grupos

apresentaram o crescimento dos escores ao longo do tempo típico das

alterações de humor encontradas nesse grupo, não ficou caracterizada uma

associação entre história de diagnóstico psiquiátrico e a presença dessas

alterações, mas sim entre história de diagnóstico psiquiátrico e a intensidade

delas. Nas escalas “negativas” mais específicas (principalmente

tristeza/depressão e raiva/hostilidade), o grupo “com diagnóstico” também

mostrou uma tendência a pontuar mais que o “sem”, enquanto nas “positivas”

os dois grupos não apresentaram diferenças. Levando em conta que as

alterações de humor encontradas entre os vestibulandos se caracterizaram

pelo aumento de afeto negativo e não variação de afeto positivo, estes achados

corroboram a conclusão de que existe associação entre história de diagnóstico

psiquiátrico e a intensidade das alterações de humor dos vestibulandos.

 Dois pontos, porém, não permitem certeza: 1) considerando a

importância do afeto negativo para a caracterização da alteração de humor dos

vestibulandos, o fato da diferença de escores entre os dois grupos não ter

atingido o nível de significância estatística e, portanto, ser apenas uma

tendência, levanta dúvidas quanto à presença da associação; 2) enquanto três

dos quatro grupos formados (atletas “com” e “sem” história de diagnóstico
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psiquiátrico e vestibulandos ”sem”) tiveram uma distribuição de sujeitos

equilibrada entre os dois sexos, os vestibulandos “com diagnóstico” tiveram

uma distribuição desigual: oito mulheres e três homens (Tabela I). Levando em

conta que as vestibulandas apresentaram “alterações” de humor maiores que

os vestibulandos na maior parte das escalas estudadas, a diferença entre

vestibulandos “com” e “sem diagnóstico” pode se dever à maior presença do

sexo feminino no grupo “com diagnóstico” e não a uma associação da

intensidade das alterações de humor características dos vestibulandos com a

história de diagnóstico psiquiátrico. Ou seja, foram encontrados indícios de

influência de fatores de vulnerabilidade, relacionados à presença de história de

diagnóstico psiquiátrico, sobre as alterações de humor dos vestibulandos, mas

eles não foram conclusivos.

 Além da história de diagnóstico psiquiátrico, uma outra variável

estudada, afeto negativo, está relacionada a saúde mental (afeto negativo

maior está associado a saúde mental pior) e “neuroticismo”150,152,153, ou seja,

traços que refletem um temperamento neurótico, o qual está relacionado à

presença de transtornos mentais, como a depressão154. Note-se que esta

relação de afeto negativo com saúde mental e “neuroticismo” se torna mais

forte em medidas de longo prazo153, ou seja, de “afeto negativo traço”. Assim,

da mesma maneira que história de diagnóstico psiquiátrico, “afeto negativo

traço” também pode ser considerado um marcador de fatores de

vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos mentais.

 A estabilidade da medida de “afeto negativo estado” entre os atletas nos

permite considerá-la como uma medida de traço. Este traço, entre os atletas,

não apresentou diferença estatística na comparação entre os grupos “com” e
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“sem” diagnóstico psiquiátrico. Todavia ficou clara a tendência do grupo “com”

em apresentar escores maiores, o que provavelmente reflete o fato de afeto

negativo estar relacionado a uma saúde mental pior.

 Uma maneira de verificar a existência de relação entre “afeto negativo

traço” e alterações de humor associadas a atividade física intensa seria

comparar grupos de atletas com mais e menos afeto negativo. Isso foi feito

indiretamente na comparação entre os dois sexos, pois os homens

apresentaram escores menores nos três momentos do estudo e, portanto,

formaram um grupo com menos afeto negativo traço que as mulheres. Não

houve diferenças no modo como evoluíram os escores de ambos os sexos,

mas apenas na intensidade das “alterações”, maiores entre as mulheres em

quase todas as escalas ao longo dos três momentos. Ou seja, o grupo com

“afeto negativo traço” maior (as mulheres) apresentou “alterações” maiores em

todos os momentos do estudo, e não apenas no momento em que ocorreram

as alterações de humor características dos atletas. Além disso, apresentou

essas maiores “alterações” tanto em escalas “positivas” como “negativas”, e

não apenas nas “positivas”, como ocorreu com as alterações de humor dos

atletas. Assim, fica claro que as maiores “alterações” encontradas no grupo de

“afeto negativo traço” maior não foram específicas das alterações de humor

dos atletas, mas se deveram a uma diferença mais geral entre os grupos,

refletindo, possivelmente, o fato de afeto negativo estar relacionado a uma

saúde mental pior ou repetindo, simplesmente, o achado de que as mulheres

atletas apresentaram mais “alterações” do que os homens. Logo, não foram

encontrados indícios de influência de fatores de vulnerabilidade, relacionados a

“afeto negativo traço”, sobre as alterações de humor dos atletas.
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 Assim, encontramos duas evidências de que não há influência de fatores

de vulnerabilidade sobre as alterações de humor associadas a atividade física

intensa: 1) não foi encontrada associação entre história de diagnóstico

psiquiátrico e essas alterações; 2) não foi encontrada associação entre “afeto

negativo traço” e essas mesmas alterações. Por outro lado, no caso dos

vestibulandos, os resultados sugerem uma possível influência de fatores de

vulnerabilidade, mas não de forma conclusiva.

 

6.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Esse trabalho apresenta algumas limitações. A primeira, inerente a

qualquer trabalho que utilize instrumentos de auto-avaliação de humor, é que o

estudo se baseia em dados de natureza subjetiva, sujeitos a algumas falhas,

como distorção das respostas. Várias maneiras de distorção são possíveis,

mas a mais comum é chamada de “social desirability” (nome que se refere a

quanto algo é desejável socialmente), que ocorre quando o instrumento é

preenchido de maneira estereotipada e positiva155. Alguns autores encontraram

evidências, por exemplo, de que os efeitos da atividade física sobre a saúde

mental se devem, pelo menos em parte, a uma expectativa de melhora do

humor por parte dos indivíduos que se exercitam e não de um efeito direto da

atividade156. Assim, é possível que, no caso deste estudo, possam ter ocorrido

distorções, uma vez que é considerado importante para o desempenho

esportivo que os atletas se sintam bem na hora de competir. Não há,

entretanto, razões para acreditar que esse tipo de limitação invalide os

resultados encontrados, porque, da mesma maneira, é considerado importante
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para o desempenho intelectual que os vestibulandos se sintam bem na hora de

fazer a prova.

Outra limitação está no fato de terem sido estudados grupos específicos

de atividade física e intelectual. No caso dos atletas, as alterações de humor

encontradas já foram descritas em várias outras modalidades além da natação,

como remo, patinação, canoagem, corrida de longa distância, levantamento de

peso, etc19,85,90,91,93, e a associação entre afeto positivo e atividade física já

havia sido referida em outros trabalhos125,150,151. Assim, é provável que a

caracterização das manifestações psicológicas dessas alterações, realizada

neste estudo, seja replicada em outras modalidades. Até que esses estudos

sejam feitos, entretanto, essa caracterização deve ser considerada válida

apenas para nadadores.

No caso da verificação da especificidade da associação, uma vez que

não existem outros estudos nessa linha, só é possível concluir que as

alterações de humor dos atletas são diferentes das dos vestibulandos. Novos

estudos, comparando as alterações humor encontradas entre os atletas com

alterações de humor associadas a outras atividades realizadas em grande

quantidade e intensidade, serão necessários para definir se as alterações de

humor encontradas entre os atletas são associadas especificamente a

atividade física intensa.

Em relação ao estudo sobre a influência de fatores de vulnerabilidade,

algumas limitações merecem ser citadas. O estudo comparativo entre sujeitos

com e sem história de diagnóstico psiquiátrico ficou prejudicado pelo número

pequeno de indivíduos em cada grupo, o que fez com que, por uma questão de

poder estatístico, não fossem controlados sexo e patologia específica. O não
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controle de sexo, como já discutido, pode ter levado a uma associação irreal

entre história de diagnóstico psiquiátrico e intensidade das alterações de humor

dos vestibulandos, o que invalidaria a hipótese de que fatores de

vulnerabilidade, subjacentes a essa história, influenciem a intensidade destas

alterações.

O não controle por patologia específica também restringiu o alcance do

trabalho, pois não permitiu estudar a ligação específica, sugerida em

literatura103,122, entre as alterações de humor em estudo e os transtornos

depressivos. Todavia, é possível que antecedentes de transtornos depressivos,

transtornos ansiosos e abuso de substâncias (o que inclui todos os indivíduos

dos grupos “com diagnóstico”) funcionem como marcadores de fatores de

vulnerabilidade semelhantes ou inter-relacionados, o que seria uma razão

possível para o fato desses transtornos ocorrerem freqüentemente em co-

morbidade157-159. Caso novos estudos acabem por corroborar essa suposição,

reunir indivíduos com esses transtornos para avaliar fatores de vulnerabilidade

será plenamente justificável. Entretanto, baseando-se nos conhecimentos

atuais, parece mais provável que a mistura de indivíduos com patologias

distintas num mesmo grupo tenha ajudado a que não se verificasse influência

de fatores de vulnerabilidade, ligados a história de transtornos psiquiátricos,

sobre as alterações de humor dos atletas e a que a influência encontrada sobre

as alterações dos vestibulandos fosse não conclusiva.

 Além disso, o uso de história de diagnóstico psiquiátrico como marcador

de fatores de vulnerabilidade, numa população jovem como a estudada, implica

em casos em que ainda não houve tempo para o aparecimento da patologia,

ocorrendo, portanto, “falsos negativos”. Ou seja, casos em que os fatores de
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vulnerabilidade existem, mas o marcador, por ainda não ter aparecido, não foi

capaz de indicar. Esse tipo de erro pode ter ajudado, novamente, a que não

fosse encontrada associação entre história de diagnóstico psiquiátrico e

alterações de humor e, portanto, que não se verificasse influência de fatores de

vulnerabilidade sobre as alterações dos atletas e também que a influência

encontrada sobre as alterações dos vestibulandos fosse não conclusiva.

Estudos indiretos, como o realizado na verificação da associação entre

afeto negativo traço e alterações de humor associadas a atividade física

intensa, também são uma limitação. Um exemplo dessa limitação é o fato, já

discutido, de que os escores mais “alterados” do grupo com afeto negativo

traço mais alto, encontrados nos três momentos e por quase todas escalas,

podem não ter nenhuma relação com o fator de interesse (afeto negativo

traço), mas sim com o sexo dos sujeitos. Assim, a conclusão de não influência

de fatores de vulnerabilidade, subjacentes a afeto negativo traço, sobre as

alterações de humor encontradas entre os atletas deve ser considerada apenas

como um resultado inicial, a ser investigado novamente por meio de

comparações diretas e com controle de sexo.

Neste mesmo estudo, as diferenças de afeto negativo traço entre os dois

grupos (homens e mulheres atletas) eram pequenas e, na verdade, ambos

apresentavam afeto negativo relativamente baixo (o escore médio das atletas,

grupo com afeto negativo traço mais alto, não diferiu do dos universitários e

ficou abaixo do dos vestibulandos). Com grupos não muito diferentes, limitou-

se a possibilidade de que uma associação entre afeto negativo traço e

alterações de humor associadas a atividade física intensa fosse encontrada e,

conseqüentemente, de que fosse verificada a influência de fatores de
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vulnerabilidade, ligados a afeto negativo traço, sobre essas alterações de

humor.

 Finalmente, é possível que a não influência de fatores de vulnerabilidade

sobre as alterações de humor associadas a atividade física intensa se deva a

características específicas do grupo estudado e não das alterações de humor

em si. O grupo de atletas, comparado a vestibulandos e universitários,

apresentou estados afetivos menos “alterados” em quase todas as escalas.

Nas escalas do POMS, esses resultados formam o chamado “perfil do

iceberg”160, uma referência ao contorno dos escores das escalas quando

colocados graficamente na “Folha de Perfil do POMS” (“POMS Profile

Sheet”102, em que os escores das escalas “negativas” ficam abaixo da média

da população de referência e o escore da escala Vigor fica acima, funcionando

como a “ponta do iceberg”. Esse perfil, freqüentemente encontrado em atletas

de alto nível, está relacionado a desempenho esportivo acima da média160 e a

aspectos positivos de saúde mental155, o que levou à formulação de um modelo

que relaciona psicopatologia com desempenho esportivo, no qual aspectos

positivos de saúde mental estão associados a um maior sucesso no

esporte155,160. Não é de surpreender, então, que num grupo selecionado

justamente pelo sucesso no esporte se encontrem menos sinais de

psicopatologia. Como conseqüência, é de se esperar que neste grupo os

fatores de vulnerabilidade sejam menos importantes. Ou seja, talvez não tenha

sido encontrada influência de fatores de vulnerabilidade sobre as alterações de

humor dos atletas, porque os fatores de vulnerabilidade são pouco importantes

no grupo estudado e não porque as alterações de humor estudadas não são

influenciadas por eles. Possivelmente, num grupo de atletas em que esses
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fatores fossem mais importantes (talvez num grupo de atletas de nível mais

baixo), poderia ser verificado algum tipo de influência.

 Concluindo, o Estudo 3, que avaliou a influência de fatores de

vulnerabilidade sobre as alterações de humor associadas a atividade física

intensa, apresentou diversas limitações, todas no sentido de dificultar que fosse

verificada essa influência. Assim, a conclusão de que não há influência deve

ser considerada inicial e específica para atletas de alto nível. Estudos com

amostras mais numerosas, que avaliem atletas de nível mais baixo e realizem

controle de sexo e patologia específica, são necessários.
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7. CONCLUSÃO



79

Foram encontradas alterações de humor associadas a atividade física

intensa, que se caracterizaram por aumento de fadiga, diminuição de afeto

positivo e nenhuma alteração de afeto negativo, indicando proximidade com o

construto de depressão. Estas alterações mostraram estar relacionadas com a

quantidade de treinamento, mas não com a proximidade da competição. Não

foram encontrados indícios de que fatores de vulnerabilidade, ligados a

sintomatologia psiquiátrica prévia ou “afeto negativo traço”, possam influenciar

a presença ou a intensidade dessas alterações de humor.

As alterações de humor encontradas em estudantes se preparando para

o vestibular mostraram ser diferentes. Caracterizaram-se por aumento de

fadiga, aumento de afeto negativo e nenhuma alteração de afeto positivo, o que

indica proximidade com o construto de ansiedade. Mostraram-se relacionadas

com a proximidade do vestibular e, de maneira não conclusiva, com a

quantidade de estudo. Por fim, foram encontrados indícios não conclusivos de

que fatores de vulnerabilidade, ligados a sintomatologia psiquiátrica prévia,

influenciam a intensidade das alterações de humor dos vestibulandos.

Esses resultados apontam para a especificidade da associação entre as

alterações de humor encontradas entre os atletas e a atividade física intensa a

qual se submetem.
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9.1. ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

Estamos realizando uma pesquisa para avaliar a existência de uma

possível associação entre atividade física intensa e alterações de humor. Para

tanto convidamos atletas e não-atletas a participar. Caso concorde, sua

participação consistirá em responder a questionários sobre humor e

diagnóstico psiquiátrico, o que não lhe trará qualquer risco e tomará apenas

duas a três horas do seu tempo. Isto feito, poderemos lhe oferecer o resultado

de uma avaliação cuidadosa e teremos os dados que necessitamos para a

nossa pesquisa. Caso esta avaliação detecte algum transtorno psiquiátrico não

diagnosticado, ofereceremos orientação e encaminhamento para que você

possa dar início a um tratamento adequado.

Gostaríamos de deixar claro que está garantida a confidencialidade das

informações que você fornecer e que, a qualquer momento, você terá a

liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo, caso

assim deseje.

Caso exista alguma dúvida sobre a pesquisa, favor entrar em contato

com o pesquisador responsável no endereço ou nos telefones abaixo:

Marco Aurélio Monteiro Peluso

Rua Campevas, 447

Perdizes – São Paulo – SP

CEP 05016 010

Telefone: 3672 2426

Bip: 5508 0737 cód. 4001721
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Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo

de Pesquisa.

São Paulo, _______ de _________________________ de 2000.

______________________________________________

assinatura do sujeito da pesquisa

______________________________________________

assinatura do pesquisador


