
 

 
 

 

 
MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA 

 

Doença Mental em Atletas: a utilização de 

instrumentos de rastreio e a importância da 

deteção de fatores de risco 
 

Flávia de Oliveira Reis Ribeiro 

 

M 
2020 

 
 

 

 

 



 

 
 

Dissertação de candidatura de mestre em Medicina, submetida ao Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar, da Universidade do Porto, em junho de 2020. 

-Artigo de revisão bibliográfica 

 

 

Título: DOENÇA MENTAL EM ATLETAS: A UTILIZAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS DE RASTREIO E A IMPORTÂNCIA DA DETEÇÃO DE 
FATORES DE RISCO 

 

 

Autor: Flávia de Oliveira Reis Ribeiro 1 

Orientador: Dr. Júlio Brandão 2 

Coorientador: Doutora Liliana Correia de Castro 3 

 

 

 

Afiliação: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar; Universidade do Porto; Centro Hospitalar 
Universitário do Porto; Hospital de Magalhães Lemos 

 

 

 

1Aluna 6ºano do Mestrado Integrado em Medicina ICBAS-UP; número de aluno: 201304602; e-
mail: flaviarribeiro18@gmail.com 

2Assistente Hospitalar Graduado de Psiquiatria, Hospital de Magalhães Lemos  

3Médica Especialista em Psiquiatria, Assistente Hospitalar, Hospital de Magalhães Lemos; 
Professora Assistente Convidada, ICBAS,UP 

 

 

 

 

 

Junho, 2020 



 

i 
 

 

DOENÇA MENTAL EM ATLETAS: A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
DE RASTREIO E A IMPORTÂNCIA DA DETEÇÃO DE FATORES DE RISCO 

 

5 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

  



 

ii 
 

Agradecimentos  

Ao meu orientador, Doutor Júlio Brandão, agradeço de modo muito especial por ter sido meu tutor 
na unidade curricular de Psiquiatria, por ter acreditado nesta área e me ter motivado desde então. 
O seu apoio foi fundamental na concretização desta dissertação.   

À minha coorientadora, Doutora Liliana Correia de Castro, por ter aceitado participar neste trabalho 
e ter estado sempre disponível para me esclarecer, ajudar e orientar. 

À minha família, por nunca me ter limitado os sonhos e me apoiar incondicionalmente em todas as 
fases da minha vida. 

Ao André, pela paciência, carinho e motivação durante a elaboração desta dissertação.  

Aos meus amigos, pelo companheirismo e entreajuda durante este percurso. 

Ao meu grupo de atletismo, por despoletar o meu interesse nesta área. 

 
 
  



 

iii 
 

Resumo  

INTRODUÇÃO: A prevalência de doença mental nos atletas assemelha-se à da população geral, 

sendo mais comum em atletas que praticam modalidades individuais. Inclusivamente, algumas 

doenças são até mais características da população desportiva, como é o caso das perturbações 

alimentares. Outros fatores de risco advêm da gestão emocional disfuncional relacionada com a 

obtenção de uma excelente performance: as lesões desportivas, o excesso de treino e a pressão 

social. O estigma, a perceção da doença mental como uma fragilidade e a falta de literacia sobre a 

mesma no rendimento desportivo contribuem para uma resposta terapêutica tardia. Para além 

disso, a maioria das organizações desportivas continua a descurar o investimento na prevenção, 

identificação e intervenção precoce na psicopatologia. 

OBJETIVOS: Dar a conhecer os instrumentos de rastreio que têm vindo a ser aplicados nos estudos 

até então publicados, de modo a apoiar a abordagem das perturbações mentais durante o 

acompanhamento médico desportivo e a deteção precoce de fatores de risco. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa sistemática em três bases de dados: Pubmed, PsycINFO 

e Scopus, com limite temporal de 20 anos.  

RESULTADOS: Foram selecionados 41 artigos. Destes, 66% foram publicados nos últimos cinco anos, 

o que demonstra um aumento recente no número de estudos sobre a prevalência de doença 

mental em atletas. A maioria dos instrumentos utilizados para rastreio de sintomas psiquiátricos 

em atletas encontrava-se validada na população geral. É o caso do General Health Questionnaire 

para rastreio de sintomas ansiosos e depressivos, do Eating Disorder Examination Questionnaire 

utilizado no rastreio das perturbações alimentares, da Alcohol User Disorders Identification no 

rastreio do consumo abusivo do álcool e do Pittsburgh Sleep Quality Index no rastreio das 

perturbações do sono. No entanto, em alguns estudos mais recentes, são já aplicados instrumentos 

desenvolvidos especificamente para atletas como o Athlete Sleep Screening Questionnaire. 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Muitos dos instrumentos de rastreio que têm vindo a ser aplicados já se 

encontram validados em Portugal, possibilitando a realização de estudos futuros com atletas 

portugueses. Alguns destes instrumentos podem também auxiliar o rastreio de doença mental em 

consulta médica, podendo ser aplicados, de acordo com a sua especificidade, durante o processo 

de reabilitação ou de avaliação clínica.  

PALAVRAS-CHAVE: Atletas; Doenças mentais; Escalas de classificação de status psiquiátrico. 
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Abstract 

BACKGROUND: The prevalence of mental illness in athletes is similar to general population, being 

more common in athletes of individual sport modalities. In fact, there are some mental disorders 

which are more characteristic of sports population, such as eating disorders. There are also other 

risk factors due to a dysfunctional emotional management related to the achievement of an 

excellent performance, such as sports injuries, overtraining and social pressure. Unfortunately, 

most sports organizations do not invest in mental disorders’ prevention, identification and early 

intervention. The lack of literacy about mental disorders in sports, its perception as a weakness and 

the stigma lead to a late therapeutic response that could be avoided. 

AIM: To introduce which screening tools have been applied in previous studies, in order to simplify 

the approach of mental disorders related issues during sports medical monitoring and the early 

detection of risk factors. 

METHODS: A systematic search of Pubmed, PsycInfo and Scopus was conducted. The included 

studies were published between 2000 and 2019.  

RESULTS: Forty-one (41) articles were included. Sixty-six percent (66%) of these were published 

over the last five years, which means an increase in the number of published studies about the 

prevalence of mental illness in athletes. Most of these studies used general population valid tools 

to screen psychiatric symptoms in athletes: for example, the General Health for screening anxious 

and depressive symptoms; the Eating Disorder Examination Questionnaire for screening eating 

disorders; the Alcohol User Disorders Identification for screening alcohol abuse; and the Pittsburgh 

Sleep Quality Index for screening sleep disorders. Some recent studies have already used specific 

tools for athletes, such as the Athlete Sleep Screening Questionnaire.  

DISCUSSION/CONCLUSION: Some of these screening tools are already validated in Portugal, making 

it possible to be applied in future Portuguese studies. Some of these tools can also be used, 

according to its indication, during the sports rehabilitation or clinical monitoring. 

KEYWORDS: Athletes; Mental Disorders; Psychiatric Status Rating Scales. 
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Introdução 

O investimento financeiro associado aos jogos olímpicos demonstra a importância do desporto no 

encorajamento da população à prática de exercício físico, como medida promotora de saúde(1). A 

prática regular de exercício físico associa-se a efeitos positivos na saúde mental e cognitiva, sendo 

também benéfica como tratamento adjuvante de doenças psiquiátricas graves, como a perturbação 

depressiva major e a demência. Todavia, o desporto, para além de modular a saúde mental de 

modo construtivo, pode fazê-lo de modo destrutivo. Deste modo e apesar do contrário ter sido 

assumido durante muito tempo, os atletas não são um grupo protegido de doença mental(2). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo saúde define-se como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Através desta definição, rapidamente se depreende que o bem-estar mental é um componente 

fundamental da definição de saúde. A saúde mental permite que cada um atinja o seu potencial, 

seja capaz de lidar com os fatores stressantes da sua vida, trabalhe com produtividade e seja capaz 

de contribuir para a comunidade. Contudo, a promoção da saúde mental é ainda muito 

negligenciada, em parte devido à dificuldade no acesso e resposta por parte dos serviços de saúde 

mental e à discriminação de pessoas portadoras de doença mental e perturbações psicossociais(3). 

De acordo com o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, realizado em 2013, dos trinta 

e quatro países que integraram o Survey da OMS, Portugal obteve a 4ª taxa mais elevada de 

prevalência anual de perturbações mentais(4). Estes dados são de grande relevância, uma vez que a 

prevalência de doença mental nos atletas se assemelha à da população geral(5).  

A primeira caracterização de sintomas neurológicos e psiquiátricos em atletas remonta a 1932, por 

Jokl e Guttmann(6). Contudo, o interesse pelo estudo da doença psiquiátrica no atleta começou há 

apenas três décadas, tendo o termo “psiquiatria desportiva” surgido apenas em 1987, através de 

Massimino(7). Em 1992, Dan Begel escreveu a primeira revisão de literatura sobre o tema: “An 

Overview of Sport Psychiatry”(8). Em 1994, foi fundada a “International Society for Sports 

Psychiatry”. A criação desta entidade foi de grande importância, uma vez que para além das 

especificidades relacionadas com a performance desportiva, havia a necessidade de investir na 

prevenção, diagnóstico e tratamento da doença psiquiátrica, considerando as suas especificidades 

e o tratamento dirigido ao contexto desportivo. Para além disso, era necessário a promoção da 

saúde mental e o combate ao estigma(9). Atualmente, a “World Psychiatric Association” já 

contempla uma secção sobre exercício e psiquiatria do desporto(9).   
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A necessidade de resultados de elite e de apoios financeiros subsequentes acarretam uma elevada 

pressão competitiva(10). Alguns fatores de risco identificados como precipitantes de doença mental 

nos atletas são o excesso de treino, o stress relacionado com a competição, as lesões, a estagnação 

do rendimento desportivo e o término da carreira desportiva(11, 12). Uma gestão emocional 

disfuncional tem como consequência a desmotivação, o humor deprimido, a revolta, a diminuição 

da autoestima, a perda de identidade e, em situações mais graves, depressão e ideação suicida(10). 

Acrescentando a isto, o período correspondente ao pico de resultados tende a coincidir com o 

período etário associado a um maior risco de aparecimento das primeiras manifestações de doença 

mental(13, 14). Com efeito, segundo o Consenso de 2019 sobre saúde mental em atletas de alta 

competição promovido pelo Comité Olímpico Internacional, as perturbações mais frequentes são 

as perturbações do sono, as perturbações depressivas, o suicídio, as perturbações de ansiedade, as 

perturbações pós-traumáticas, as perturbações do comportamento alimentar, a perturbação de 

défice de atenção e hiperatividade, as perturbações psicóticas, as perturbações afectivas bipolares, 

as perturbações de uso e abuso de substâncias e outros comportamentos aditivos(5).  

Muitos atletas não investem na recuperação da sua saúde mental por razões relacionadas com o 

estigma, falta de conhecimento sobre saúde mental e a sua influência no rendimento desportivo e 

ainda pela perceção da doença mental como uma fragilidade. Para além disso, a maioria das 

organizações desportivas continua a descurar a importância do investimento na prevenção, 

identificação e intervenção precoce na psicopatologia dos atletas de alta competição(10). 

O alto rendimento desportivo valoriza sobretudo o domínio motor, tendo-se criado a ideia de que 

a exposição de um atleta ao seu domínio emocional o poderia enfraquecer. No entanto, apesar do 

preconceito, verifica-se que, segundo a experiência de vários psiquiatras desportivos, os atletas 

compreendem a necessidade e a importância das consultas no âmbito da psicologia e da psiquiatria. 

Inclusive, compreendem como a doença mental pode condicionar o seu desempenho(15). De facto, 

tem-se verificado que a saúde mental não pode ser separada da saúde física, uma vez que a doença 

mental se associa a um risco mais elevado de lesão e de atraso na recuperação da mesma(5). 

Nos últimos anos, o estudo da saúde mental dos atletas tem despertado um maior interesse, sendo 

vários os estudos publicados com o objetivo de avaliar a prevalência de doença mental nos atletas. 

Dada a relevância deste tema e o seu impacto na performance desportiva, é de grande importância 

conhecer as escalas que têm vindo a ser utilizadas nestes estudos, de modo a aprimorar o rigor de 

futuras investigações. Para além disso, a deteção precoce é essencial e, por esse motivo, é 

necessário dar a conhecer os instrumentos de rastreio que podem ser utilizados pela população 

médica, para que a referenciação dos atletas seja mais eficaz.  
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Objetivos 

Esta revisão bibliográfica tem por objetivo dar a conhecer os instrumentos de rastreio que têm 

vindo a ser aplicados nos estudos até então publicados, de modo a auxiliar e agilizar a abordagem 

da saúde mental durante o acompanhamento médico desportivo e a deteção precoce de fatores 

de risco através de instrumentos gerais aplicáveis em contexto clínico e de rastreio de perturbações 

de ansiedade, perturbações do humor, perturbações alimentares, comportamentos aditivos, 

perturbações do sono e de fatores de risco. Pretende-se também sensibilizar a comunidade médica 

responsável pelo acompanhamento e reabilitação de atletas relativamente à doença mental, à 

importância de combater o estigma e da promoção da saúde mental dos atletas. 
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Materiais e Métodos 

Esta revisão bibliográfica pretende responder à pergunta “Quais os instrumentos de rastreio de 

doença mental que têm vindo a ser aplicados em atletas?”. Para tal, foi realizada uma pesquisa 

sistemática em três bases de dados: Pubmed, PsycINFO e Scopus. De acordo com os termos MeSH 

do Index Medicus, foi utilizada a seguinte query: “Psychiatric Status Rating Scales"[Mesh]) OR 

"Mental Disorders"[Mesh]) AND "Athletes"[Mesh]”.  

Foram incluídos artigos publicados desde 01/01/2000 até 31/12/2019. Numa primeira fase, os 

artigos foram selecionados através do título e, posteriormente, através dos critérios de inclusão e 

exclusão, de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 

(PRISMA) – em anexo na Figura 1.  

Foram incluídos artigos que cumprissem os seguintes critérios de inclusão: redigidos em língua 

inglesa ou portuguesa; estudos transversais ou transversais comparativos; amostra de atletas 

composta maioritariamente por atletas universitários, federados de nível nacional ou internacional, 

no ativo com idade igual ou superior a 15 anos; estudos que procurassem determinar fatores de 

risco de doença mental.  

Foram excluídos artigos de revisão, comentários, editoriais, entrevistas, estudos para seguimento 

de atletas com doença mental previamente diagnosticada, estudos neuropsiquiátricos, amostras 

compostas maioritariamente ou apenas por ex-atletas, atletas recreativos ou atletas veteranos (>35 

anos); artigos que não contemplassem instrumentos válidos de rastreio de doença mental, 

questionários desconhecidos ou baseados em critérios de diagnóstico (DSM-IV ou DSM-5), artigos 

relacionados com questões de género, artigos sobre psicoterapia e psicofarmacologia em atletas, 

artigos sobre estratégias de otimização da performance e estudos que contemplassem áreas da 

genética e metabolismo. Não foram abordados temas como ortorexia nervosa e a vigorexia, nem 

escalas específicas de perceção corporal ou abuso do exercício.  

No total, foram revistos 903 artigos (Pubmed: 580; PsycINFO: 134; Scopus: 189), tendo sido 

incluídos nesta revisão 41 artigos (Figura 1, em anexo). Para além dos artigos, foi também 

consultado o DSM-5, o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental de 2014 e o “Mental 

Health Action Plan 2013-2020”. Foram também consultados os artigos de validação de cada escala 

e o “Mental health in elite athletes: International Olympic Committee Consensus Statement (2019)”. 
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Resultados  

Foram incluídos estudos transversais (n=29; 71%) e estudos transversais comparativos (n=12; 29%). 

Num período de 20 anos, 66% (n=27) dos artigos foram publicados entre 2015 e 2019.  

As Tabelas I-VII, em anexo, sumariam as características dos estudos selecionados. Os instrumentos 

de rastreio encontrados nos artigos foram agrupados em subcapítulos. Assim, 24% (n=10) dos 

artigos selecionados continham instrumentos de avaliação de ansiedade e distress, 24% (n=10) de 

depressão e outras perturbações do humor, 61% (n=25) de perturbações alimentares, 22% (n=9) 

de comportamentos aditivos, 22% (n=9) de perturbações do sono, 5% (n=2) de avaliação 

psiquiátrica global e 17% (n=7) de avaliação de fatores de risco para doença mental. 

Instrumentos de avaliação de ansiedade e distress psicológico 

As perturbações de ansiedade contemplam a perturbação de ansiedade generalizada, as fobias e a 

perturbação de pânico(16). À semelhança da população geral, os sintomas ansiosos parecem ser 

mais prevalentes no sexo feminino, verificando-se também uma maior prevalência em atletas 

lesionados, comparativamente com atletas não lesionados(5, 16). De acordo com o Consensus 

Statement 2019, a prevalência da perturbação de ansiedade generalizada em atletas varia entre 6 

a 14,6%(5). Por sua vez, o distress psicológico é caracterizado por um estado de sofrimento 

emocional, associado a sintomas depressivos e ansiosos, podendo acompanhar-se de queixas 

somáticas. É muito utilizado como indicador de saúde mental da população(17). De acordo com os 

estudos selecionados (Tabela I, em anexo), foram utilizados os seguintes instrumentos de rastreio: 

Em cinco estudos foram utilizados o Distress Screener e o General Health Questionnaire (GHQ-12) 

(18-22). O Distress Screener, baseado no four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ), é 

composto por 3 questões que avaliam a preocupação, apatia e tensão sentidas na semana anterior. 

As respostas variam entre “no” e “regularly”, pontuadas de 0 a 2 pontos, respetivamente. Uma 

pontuação igual ou superior a 4 é indicativa de distress(23). O GHQ-12 avalia a presença de sintomas 

ansiosos e depressivos. A pontuação varia de acordo com o somatório das 12 questões, sendo um 

valor total igual ou superior a 3 indicativo de sintomas ansiosos/depressivos(24, 25).  

No estudo de Gulliver et al. foram utilizadas várias escalas: a Generalised Anxiety Disorder 7 Scale 

(GAD-7), a Kessler Psychological Distress Scale (K-10), a Panic Disorder Severity Scale (PDSS-SR) e o 

Social Phobia Inventory (SPIN)(26). A GAD-7 é composta por 7 questões, pontuadas de 0 a 3. O grau 

de ansiedade varia entre ligeiro (≥5 pontos), moderado (≥10 pontos) e grave (≥15 pontos). Se a 

pontuação for superior a 10, é aconselhada observação especializada. Pode também ser utilizada 
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para o rastreio da perturbação de pânico, ansiedade social e stress pós traumático, possuindo boas 

qualidades psicométricas(27, 28). A K-10 é composta por 10 questões (por exemplo, “Com que 

frequência se tem sentido nervoso?”), com 5 opções de resposta, que avaliam a frequência de 

modos de sentir e agir. A resposta varia entre nunca (1 ponto) a sempre (5 pontos). Esta escala 

possui boas qualidades psicométricas, o que confere fiabilidade na sua utilização para a avaliação 

de distress(29, 30). A PDSS-SR é utilizada para avaliar a gravidade da perturbação de pânico. É 

constituída por 6 itens classificados individualmente de 0 a 4, que avaliam a frequência das crises 

de pânico, o desconforto durante a crise, a ansiedade antecipatória, agorafobia, medo 

interoceptivo e a disfunção social ou no rendimento laboral. Um valor igual ou superior a 9 implica 

avaliação especializada(31). O SPIN é utilizado no rastreio da perturbação de ansiedade social. É 

constituído por 17 itens relacionados com medo (por exemplo: “fear of embarrassment”, evicção 

(por exemplo, “avoids talking to strangers”) ou situações desconfortáveis (por exemplo, “distressed 

by palpitations”). A resposta varia entre “not at all” (0 pontos) a “extremely” (4 pontos)(32).  

No estudo de Bateman et al. foi utilizada a Impact of Event Scale-Revised (IES-R)(33). A IES-R é 

constituída por 22 itens, que avaliam subjetivamente a presença de distress devido a um evento 

traumático: por exemplo, “Qualquer lembrança traz consigo sentimentos sobre o que aconteceu” 

ou “afastei-me de coisas que me lembravam o sucedido”. A classificação varia entre 0 (nunca) a 4 

(extremamente), sendo que uma pontuação mais elevada corresponde a maior distress(34, 35).  

Em alguns estudos, cujo objetivo principal se prendia com a avaliação de perturbações alimentares, 

foram utilizadas escalas para avaliação de sintomas ansiosos e de distress, como o State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI), o Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) e a Hopkins Symptom Checklist 

5 (SCL-5)(36-38). O STAI (subescala ansiedade-estado) é constituído por 20 itens, sendo que cada um 

corresponde a uma frase relacionada com o estado emocional (por exemplo, “sinto-me calmo”; 

“sinto-me ansioso”)(39). Cada item é classificado numa escala do tipo Likert desde “não” (1 ponto) a 

“muito” (4 pontos). Pontuações mais elevadas correspondem a maiores níveis de ansiedade. Esta 

ferramenta é constituída também por uma segunda subescala, designada por ansiedade-traço (40, 

41). O PHQ-4 é constituído por 4 itens relacionados com os principais critérios de depressão e 

perturbação de ansiedade generalizada. As opções de resposta refletem a frequência dos sintomas 

respetivos e pontuações mais elevadas refletem maior número de sintomas(42). A SCL-5, por sua 

vez, é uma subescala da SCL-90, que será abordada no capítulo “Avaliação de sintomas psiquiátricos 

globais”. 



 

7 
 

Instrumentos de avaliação de depressão 

Segundo o Consensus Statement 2019, a prevalência de sintomas depressivos em atletas de elite 

varia entre 4 a 68%(5). A maioria dos trabalhos desenvolvidos nesta área pretende detetar sintomas 

depressivos, que poderão estar na base de doença mental. De acordo com os estudos selecionados 

(Tabela II, em anexo), foram utilizados os seguintes instrumentos de rastreio: 

No estudo de Miller et al. foi utilizado o Beck Depression Inventory (BDI)(43). O BDI é constituído por 

21 itens de escolha múltipla, pontuados de 0 a 3, que avaliam sintomas primários de depressão 

como tristeza, pessimismo, perda de prazer, culpa, auto-criticismo, ideação suicida, entre outros. 

Uma pontuação total entre 14 a 19 é indicativa de depressão leve, entre 20 a 28 equivale a 

depressão moderada e se entre 29 a 63 é indicativa de depressão grave(44, 45).  

No estudo de Gulliver et al. foi utilizada a Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-

D)(26). É constituída por 20 itens que avaliam a depressão do humor (por exemplo, “senti-me 

deprimido”) sentimentos de culpa ou de inutilidade (por exemplo, “pensei que a minha vida tinha 

sido um fracasso”), sentimentos de desamparo e desesperança (por exemplo, “senti que as pessoas 

não gostavam de mim”, lentificação psicomotora (por exemplo, “tive dificuldades em manter-me 

concentrado no que estava a fazer”), perda de apetite (por exemplo, “não me apeteceu comer, 

estava sem apetite”) e alterações do sono (por exemplo, “dormi mal”). As opções de resposta 

variam de “nunca ou muito raramente” até “com muita frequência ou sempre”. Esta escala 

apresenta boas características psicométricas para a população geral(46, 47).  

No estudo de Biggins et al. foi utilizada a Depression Anxiety Stress Scale (DASS)(48). É composta por 

21 itens, subdivididos em três subescalas que avaliam sintomas de depressão, ansiedade e stress, 

com 7 itens cada uma. Cada item é classificado numa escala de 4 pontos do tipo Likert. Embora 

aborde três áreas diferentes, é uma escala simples e com boa consistência interna(49, 50).  

No estudo de Weigand et al. foi utilizada a Wakefield Depression Scale(51). Esta escala tem sido 

utilizada empiricamente para avaliação de depressão. É constituída por 12 itens, como “I feel 

miserable and sad” e “I am restless and can’t get still”, por exemplo. Este tipo de itens é intercalado 

com os seguintes: “I find it easy to do the things I used to do” ou “I get off to sleep easily without 

sleeping tablets”.  Cada item é pontuado entre “no, not at all” (0 pontos) a “yes, definitely” (3 

pontos), à exceção dos dois itens anteriores, cuja pontuação é invertida. Uma pontuação total igual 

ou superior a 15 indica a presença de sintomas depressivos consideráveis, sendo recomendada 

avaliação clínica posterior (51, 52). 
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O GHQ-12, abordado no capítulo anterior, também pode ser utilizado para rastreio de sintomas 

depressivos, tendo sido utilizado em cinco estudos(18-22). 

Instrumentos de avaliação de sintomas bipolares 

As perturbações afectivas bipolares são caracterizadas por alterações major do humor, que causam 

disfunção do quotidiano. As alterações do humor podem ser caracterizadas como depressivas, 

hipomaníacas ou maníacas, podendo ser ocasionalmente mistas(16). Ainda não existem dados de 

prevalência em atletas, porém já começam a surgir alguns estudos que, entre outros fatores, 

também estudam o humor. Um importante diagnóstico diferencial é o abuso de substâncias, como 

esteróides anabolizantes ou canabinóides, uma vez que os sintomas podem ser semelhantes(5). 

No estudo de Biggins et al. (Tabela II, em anexo), a escala utilizada para avaliação de sintomas do 

humor foi a Sports-Profile of Mood States (SportsPOMS)(53). Esta ferramenta é uma versão 

abreviada do POMS, também utilizada num dos estudos(48). A escala é caracterizada por 40 adjetivos 

relacionados com sete estados de humor: tensão, depressão, fadiga, vigor, confusão, ira e afeição 

relacionada com a estima. Cada item é classificado de “not at all” (0 pontos) a “extremely” (4 

pontos). A pontuação total resulta da subtração entre o somatório da pontuação relativa aos 

estados de humor negativos e os positivos. De seguida, são adicionados 100 pontos, para evitar a 

existência de pontuações negativas. Uma pontuação elevada é sugestiva de perturbação do 

humor(54).   

Instrumentos de rastreio de perturbações alimentares 

Segundo o DSM-5, as perturbações alimentares definem-se como uma perturbação persistente da 

alimentação ou do comportamento relacionado com a alimentação, que leva a uma alteração do 

consumo ou absorção dos alimentos, comprometendo a saúde física ou o funcionamento 

psicossocial(16). A prevalência, comparativamente à população geral, é consideravelmente maior 

em atletas, principalmente do sexo feminino(5). Segundo o Consensus Statement 2019, a 

prevalência de perturbações alimentares em atletas varia entre 0 a 19% no sexo masculino e entre 

6 a 45% no sexo feminino(5). De acordo com os estudos selecionados (Tabela III, em anexo), foram 

utilizados os seguintes instrumentos: 

Em sete estudos foi utilizado o Eating Attitude Test (EAT-26(55-60) e EAT-40(36)). O EAT-26 é 

amplamente utilizado para identificação precoce de indivíduos em risco de desenvolverem uma 

perturbação alimentar. É constituído por 26 questões, classificadas de 0 (nunca) a 3 (sempre)(61). 

Por sua vez, o EAT-40, utilizado no estudo de Escobar et al.(36), corresponde a uma versão anterior 



 

9 
 

do EAT-26, não tendo subescalas. É constituído por 40 itens e a pontuação total varia entre 0 a 120 

pontos. Quanto mais alta for a pontuação, maior a gravidade dos sintomas. Quando usado como 

instrumento de rastreio, uma pontuação entre 30 a 50 pontos equivale a risco potencial para o 

desenvolvimento de uma perturbação alimentar(36, 61). Neste último estudo foram também 

utililizados o Food Craving Questionnaire-Trait (FCQ-T) e a Restraint Scale (RS)(36). O FCQ-T é 

composto por nove subescalas que avaliam situações relacionadas com a comida, desde 

desencadeantes, intenções, emoções experienciadas durante o desejo ou o ato de comer, perda de 

controlo, culpa, fome, pensamentos e preocupações com a comida, antecipação de reforço positivo 

e alívio de sentimentos negativos. Cada item é classificado entre 0 (“never”) a 5 (“always”). 

Pontuações mais elevadas são indicativas de maior frequência de food craving(36, 62). A RS, por sua 

vez, é uma escala constituída por 10 itens, que se subclassifica em duas subescalas: uma para a 

avaliação da flutuação de peso e outra relacionada com a preocupação subjetiva relativamente à 

dieta(36, 63).  

No estudo de Shriver et al.(58), para além do EAT-26, foi utilizado também o Minnesota Eating 

Behavior Survey (MEBS). Este questionário é composto por 30 itens de resposta dicotómica: “yes” 

(1 ponto) ou “no” (0 pontos). Avalia a insatisfação corporal, a preocupação com o peso, a ingestão 

alimentar compulsiva e o comportamento compensatório. A pontuação máxima possível é 30. Um 

indivíduo é considerado de risco se a pontuação total for superior ou igual a 15,55(58, 64). 

Em três estudos foi utilizado o Questionnaire for Eating Disorder Diagnoses (QEDD)(65-67). O QEDD é 

constituído por 50 questões que avaliam a existência de comportamentos típicos das perturbações 

alimentares, como a frequência e duração da ingestão alimentar compulsiva, classificando em 

assintomático ou de acordo com a perturbação(68). Num destes estudos, Chatterton et al.(65), foram 

aplicados alguns itens de um outro instrumento designado Bulimia Test-Revised (BULIT-R). O BULIT-

R é constituído por 36 itens relacionados com os principais sintomas da bulimia. Cada item é 

pontuado numa escala de 5 pontos. Esta escala permite também avaliar as alterações nos sintomas 

de bulimia ao longo do tempo, bem como o rastreio de indivíduos em risco(69). Foi utilizada em três 

estudos(65, 70, 71). No estudo de Carrigan et al.(70)  foi utilizada também a 9-item Dietary Intent Scale, 

que permite a avaliação de padrões e comportamentos alimentares(72). Por sua vez, no estudo de 

Kristjánsdóttir et al., para além do BULIT-R, foi aplicado também o Eating Disorder Examination 

Questionnaire (EDE-Q)(71). Este instrumento é constituído por 28 questões, estando dividido em 4 

subescalas que avaliam a restrição alimentar, a preocupação alimentar, a preocupação com a forma 

do corpo e a preocupação com o peso corporal. A resposta a cada questão pode variar entre 0 (zero 
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dias) e 6 (todos os dias)(73, 74). O EDE-Q foi utilizado em seis estudos(37, 71, 75-78). A versão EDE-Q 4.0, 

constituída por 36 itens, foi utilizada no estudo de Kampouri et al(78).  

Dois estudos utilizaram o Eating disorder Screen for Primary care (ESP)(20, 21). O ESP é composto por 

cinco questões que abordam o padrão alimentar, se o inquirido come em segredo, se o peso 

interfere com o modo como este se sente sobre si mesmo, se tem antecedentes familiares de 

perturbações alimentares e se sente ou se já sentiu sofrimento devido à perturbação alimentar. A 

resposta é dicotómica, pontuando 0 se for favorável ou 1 se desfavorável(79). 

No estudo de Gulliver et al.(26) e no de Giel et al.(38) foi utilizado o SCOFF, sendo que neste último foi 

também utilizado o Structured Inventory for Anorexic and Bulimic Disorders (SIAB-S). O SIAB-S é 

constituído por 5 itens, que avaliam os comportamentos compensatórios mais comuns, incluindo 

o jejum, o vómito autoinduzido e o uso de laxantes, diuréticos ou supressores do apetite. As opções 

de resposta correspondem à frequência dos comportamentos(38, 80). O SCOFF corresponde ao 

acrónimo “Sick, Control, One stone, Fat, Food”. A resposta é dicotómica, sendo o rastreio positivo 

se existir duas ou mais respostas positivas. Aquando do estudo de validação, verificou-se que esta 

ferramenta de rastreio apresentava uma forte correlação com o Eating Disorder Inventory (EDI)(81). 

O EDI é composto por vários itens, que avaliam sintomas e características psicológicas relacionadas 

com as perturbações alimentares e cujo número varia de acordo com a versão: por exemplo, o EDI 

é composto por 64 itens, enquanto o EDI-2 e o EDI-3 são compostos por 91 itens. A classificação 

varia entre “nunca” e “sempre”, sendo que uma pontuação mais elevada corresponde a uma maior 

gravidade dos sintomas(82). No estudo de Homan et al.(83) foi utilizado o EDI-3, no estudo de 

Martinsen et al.(37) e de McLester et al.(84) o EDI-2 e no estudo de Sundgot-Borgen et al.(85) o EDI.  

Relativamente à tríade da atleta feminina, no estudo de Tenforde et al. foi utilizada a Female Athlete 

Triad Cumulative Risk Assessment (Triad CRA)(86). A Triad CRA cruza seis fatores de risco 

relacionados com a disponibilidade energética, saúde óssea e disfunção menstrual com a 

magnitude dos sintomas, classificando-os de 0 a 2. O resultado estratifica o risco em alto, moderado 

ou baixo(86, 87). Esta tríade caracteriza-se não só pela deficiência relativa de energia que pode estar 

associada a anorexia nervosa, mas também por amenorreia e osteopenia ou, em casos mais graves, 

osteoporose(87).  

Instrumentos de rastreio de abuso de substâncias e outros comportamentos aditivos 

Segundo o Consensus Statement 2019, as substâncias mais consumidas pelos atletas são o álcool, 

a cafeína, a nicotina, os canabinóides, os estimulantes e os esteróides anabolizantes 

androgénicos(5). No contexto do rastreio de consumo de álcool (Tabela IV, em anexo), a escala 
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utilizada foi a Alcohol User Disorders Identification (AUDIT-C)(19-22, 43, 88, 89). Esta escala é composta 

por 10 itens, que na sua maioria medem frequências relacionadas com o consumo, como por 

exemplo “Com que frequência consome bebidas que contêm álcool?” ou “Nos últimos 12 meses, 

com que frequência teve sentimentos de culpa ou de remorsos por ter bebido?”. A pontuação total 

varia entre 0 e 40 e é obtida através do somatório das respostas. Uma pontuação total igual ou 

superior a 5 é sugestiva de abuso de álcool(90, 91). 

Relativamente às perturbações não relacionadas com substância, a perturbação do jogo está 

associada a disfunção no desempenho desportivo e na vida do atleta(5). Dois dos estudos 

selecionados utilizaram escalas de rastreio neste âmbito:  

No estudo de St-Pierre et al. foi utilizado o Gambling Activities Questionnaire (GAQ)(92). O GAQ avalia 

quatro domínios gerais, incluindo informação descritiva, perceções cognitivas, antecedentes 

familiares relacionados com o jogo e comorbilidade relacionada com comportamentos de alto risco 

ou delinquência, nos últimos 12 meses(93). No estudo de Martin et al. foi utilizada a Gambling 

Quantity and Perceived Norms Scale(94). Esta escala avalia a frequência com que o inquirido joga(95).  

Instrumentos de rastreio de perturbações do sono 

As perturbações do sono são fatores de risco de doença mental e prejudicam o desempenho 

desportivo. Segundo o Consensus Statement 2019 e Drew et al., 49% dos atletas olímpicos são “poor 

sleepers”, conceito este que engloba várias perturbações do sono. A prevalência de sintomas 

relacionados com a insónia é de aproximadamente 64%(5, 16, 96). De acordo com os estudos 

selecionados (Tabela V, em anexo), foram utilizados os seguintes instrumentos: 

No estudo de Biggins et al., foi utilizado o Athlete Sleep Screening Questionnaire (ASSQ) e o Sleep 

Hygiene Index (SHI)(53). O ASSQ é constituído por 16 itens, que avaliam as dificuldades do sono, a 

respiração, o ritmo circadiano, a quantidade e qualidade do sono, insónia e dois itens que avaliam 

as consequências das viagens no sono. Estão também incluídas questões relacionadas com as 

sestas, consumo de cafeína e utilização de dispositivos eletrónicos(97). O SHI permite a realização de 

uma avaliação global da higiene do sono, através de 13 itens baseados nos critérios de diagnóstico 

de má higiene do sono da Classificação Internacional das Perturbações do Sono(98, 99). Cada item é 

classificado de 0 (nunca) a 4 (sempre), numa escala do tipo Likert(99). Pontuações elevadas 

relacionam-se com pior higiene do sono (99, 100).  

Em quatro dos estudos selecionados foi utilizado o Patient-Reported Outcomes Measurement 

Information System (PROMIS)(19-22). O PROMIS-Sleep Disturbance-Short Form é formado por 4 
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perguntas. A pontuação total varia entre 1 e 20, sendo que se o valor for igual ou superior a 13, a 

probabilidade de existir uma perturbação do sono subjacente é maior(101).  

Em quatro dos estudos selecionados foi utilizado o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)(48, 100, 102, 

103). É constituído por 19 itens, que avaliam a qualidade e os padrões do sono, considerando sete 

domínios principais: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 

habitual do sono, perturbações do sono, uso de medicação e a disfunção de atividade durante o 

dia. Cada área é classificada de 0 a 3. Um somatório total igual ou superior a 5 corresponde a um 

sono pobre. Contempla também questões de preenchimento livre, como por exemplo, a 

determinação das horas de deitar ou do tempo até adormecer (104, 105).  

Nos seguintes estudos, para além do PSQI, foram utilizadas outras escalas complementares: no 

estudo de Mah et al.(103) foi utilizada a Epworth Sleepiness Scale. Esta escala avalia a hipersonolência 

diurna, através da probabilidade de adormecer em oito situações do seu quotidiano, classificadas 

de 0 (nenhuma) a 3 (forte): por exemplo, sentado a ler ou como passageiro num carro durante uma 

hora, sem paragem. Uma pontuação total superior ou igual a 10 é sugestiva de maior sonolência 

diurna(106, 107); no estudo de Knufinke et al.(100) foi utilizado o Holland Sleep Disorder Questionnaire 

(HSDQ). O HSDQ é composto por 32 itens, classificados numa escala de cinco pontos, que rastreiam 

seis potenciais perturbações do sono: insónia, parassónia, perturbação do ritmo circadiano, 

hipersónia, síndrome de pernas inquietas ou perturbação periódica do movimento dos membros e 

distúrbios respiratórios relacionado com o sono. Uma pontuação elevada sugere maior gravidade 

dos sintomas(108); No estudo de Julliff et al. (102) foi utilizado o Competitive Sports and Sleep 

Questionnaire, que avalia os hábitos do sono e os sonhos dos atletas na véspera de competições 

importantes. É dividido em três secções principais: a primeira é relativa à informação demográfica 

(por exemplo, o sexo) e ao desporto praticado (por exemplo, modalidade coletiva ou individual); a 

segunda secção avalia os hábitos de sono na véspera da competição. Em caso de uma resposta 

positiva, o inquirido deve responder a quatro questões que averiguam as dificuldades relacionadas 

com o sono, as consequências e as estratégias utilizadas para lidar com a perturbação do sono. A 

última secção destina-se a informações relacionadas com hábitos gerais do sono e com o treino(109). 

Instrumentos de avaliação psiquiátrica global  

A aplicação de instrumentos que abordam várias doenças mentais pode ser muito útil num contexto 

de abordagem holística. É o caso da Symptoms Checklist 90 (SCL90), utilizada em dois estudos 

(Tabela VI, em anexo)(43, 110). É um instrumento com 90 itens, numa escala de 5 pontos do tipo Likert 

e aborda vários sintomas psiquiátricos, cujas repostas permitem para além da sua deteção, a 
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avaliação da sua intensidade. Em 2010, a escala foi reformulada pelo mesmo autor, denominando-

se Symptoms Checklist 90 – Revised (SCL-90-R). Está subdividida em 9 dimensões relacionadas com 

várias perturbações psiquiátricas, como obsessões/compulsões, ansiedade, depressão, 

somatização, ideação paranóide, sintomatologia psicótica, entre outras(43). A SCL-5, abordada no 

capítulo “Escalas de avaliação de ansiedade e distress” é uma subescala constituída por 5 itens, que 

avalia sintomas ansiosos e depressivos. Porém, não deve ser utilizada isoladamente (37, 111). 

Instrumentos para avaliação de fatores de risco 

Vários estudos investigam os fatores de risco associados ao aparecimento de doença ou sofrimento 

mental no atleta, como o número de lesões graves, o número de cirurgias e eventos da vida que 

podem influenciar negativamente a saúde mental. Outros fatores de risco englobam fatores 

genéticos e ambientais, maus resultados desportivos, o término da carreira desportiva, a pressão 

social, a dor, as concussões, doença mental prévia e a baixa autoestima(5, 22). A disforia de género e 

as normas culturais relacionadas com a masculinidade também podem interferir no bem-estar e, 

consequentemente, no rendimento desportivo(5). De acordo com os estudos selecionados (Tabela 

VII, em anexo), foram utilizados os seguintes instrumentos de rastreio:  

No estudo de Homan et al. foi utilizada a Sports Motivation Scale (SMS)(83). Esta escala é constituída 

por 28 itens que averiguam as motivações do atleta relativamente à prática da sua modalidade. 

Cada item é classificado numa escala de 5 pontos do tipo Likert(112). Nos estudos de Kilic et al.(22) e 

de Gouttebarge et al.(21) foi utilizada a Social Athletic Readjustment Rating Scale (SARRS), cujo 

propósito é a identificação de eventos de vida adversos, como a morte de um cônjuge ou um 

reajustamento financeiro, por exemplo. É baseada em 14 questões de resposta dicotómica 

(“yes/no”)(23, 113). Em dois estudos(18, 21)  foi utilizada a Greenhaus Scale para avaliação da satisfação 

dos atletas relativamente à sua carreira desportiva. É uma escala constituída por 5 itens 

classificados em 5 pontos, cuja pontuação total varia entre 5 a 25. Posteriormente, é transformada 

numa variável dicotómica, correspondendo a pontuação 5-12 a insatisfação e 13-25 a satisfação(114). 

Em três estudos foi utilizada a Rosenberg Self-Esteem Scale(66, 67, 84). Esta escala é constituída por 10 

frases, como “de um modo geral estou satisfeito comigo próprio” e “sinto que tenho algumas boas 

qualidades” intercaladas com frases como “sinto que não tenho motivos para me orgulhar de mim 

próprio” e “de um modo geral, sinto-me um fracassado”. Estas frases são classificadas numa escala 

do tipo Likert com quatro pontos, que variam de 0 a 3. É considerada normal uma pontuação entre 

15-25. Se o valor for inferior a 15 sugere baixa autoestima e se superior a 25 sugere uma elevada 

autoestima(84, 115).   
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Discussão 

Esta revisão surgiu da necessidade de reconhecer os instrumentos de rastreio de doença mental e 

do potencial benefício da sua aplicabilidade em consulta médica. De facto, são cada vez mais os 

trabalhos de investigação publicados relacionados com a psiquiatria desportiva e saúde mental dos 

atletas, demonstrando que esta área se encontra em crescendo.  

Algumas limitações desta revisão devem-se à query utilizada, que apesar de abrangente, limitou o 

acesso a alguns estudos. Foram também excluídos os trabalhos que utilizaram instrumentos de 

rastreio de doença mental em atletas que sofreram concussões, devido à concussão desportiva ser 

classificada como síndrome neuropsiquiátrica. Nas síndromes neuropsiquiátricas, não só é 

necessário rastrear a presença de sintomas de doença mental, mas também é necessário o rastreio 

de disfunção cognitiva e alterações neuropatológicas. Contudo, há que realçar que muita 

investigação tem sido feita nesta área e que este é um grupo de atletas que necessita de um 

acompanhamento cuidadoso. De realçar também que os critérios de inclusão e exclusão aplicados 

impediram o acesso a outros tipos de estudos (por exemplo, longitudinais) e a estudos em línguas 

como alemão, espanhol e francês, que poderiam acrescentar outras ferramentas de rastreio. Para 

além destes aspetos, a faixa etária de muitos estudos inclui atletas com idade inferior à selecionada 

nos critérios de inclusão e que, por isso, não foram revistos. Em Portugal, existem muitas escalas 

validadas e que podem ser utilizadas em estudos futuros. No entanto, e de acordo com o objetivo 

desta revisão, foram apenas mencionadas as escalas validadas utilizadas nos estudos publicados 

incluídos nesta revisão. Considerando as limitações, procede-se à discussão dos instrumentos de 

rastreio aplicados: 

Relativamente às escalas de avaliação de ansiedade, a escala mais utilizada foi a GHQ-12(18-22), 

estando presente em 50% dos estudos selecionados neste âmbito. Esta escala encontra-se validada 

em várias línguas para a população geral, possuindo boas qualidades psicométricas(24, 25). 

Relativamente ao distress psicológico, foram utilizados o Distress Screener(18-22) e a K-10(26), tendo 

sido a primeira a mais utilizada. Relativamente ao stress pós traumático, a IES-R apresenta boas 

qualidades psicométricas, sendo um bom instrumento de rastreio desta perturbação(34, 35). A IES-

R(35), o GHQ-12(25), a GAD-7(28), o STAI(40) e a K-10(30) encontram-se validadas em Portugal e para a 

população geral. Uma escala de rastreio de ansiedade específica para atletas é a Anxiety Sports 

Scale(116). Contudo, este é um instrumento para avaliação da ansiedade relacionada com a 

competição e não foi utilizado nos estudos selecionados. 
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Relativamente às escalas de avaliação de depressão, o Consensus Statement 2019 recomenda a 

utilização da Baron Depression Screener for Athletes. Esta é uma ferramenta desenhada 

especificamente para atletas. É constituída por 10 itens, que são avaliados de 0 (“never”) a 2 (“most 

of the time”). Nesta escala, se a pontuação total for superior a 5, o atleta deverá ser encaminhado 

para um profissional de saúde mental(5, 117). No entanto, esta escala não foi encontrada em nenhum 

dos estudos selecionados. Assim, verificou-se que o instrumento mais utilizado foi o GHQ-12(18-22), 

já descrito anteriormente. Em Portugal, para além desta, também se encontram validadas a CES-

D(47), o BDI-II(45) e a DASS(49).  

Relativamente às escalas de avaliação de humor, a SportsPOMS, utilizada no estudo de Biggins et 

al. (53), apresenta-se como uma escala sensível, apropriada para atletas competitivos e com boa 

consistência interna(54). Porém, ainda não se encontra validada em Portugal. 

Relativamente às escalas de avaliação de perturbações alimentares, o Consensus Statement 2019 

faz referência a vários instrumentos de rastreio especialmente desenhados para atletas, como o 

Athletic Milieu Direct Questionnaire version 2, o Brief Eating Disorders in Athletes Questionnaire 

version 2 e o Physiological Screening Test to Detect Eating Disorders Among Female Athletes(5, 118). 

Contudo, nenhum destes instrumentos foi encontrado nos artigos selecionados. De facto, os 

instrumentos nesta área são variados e os que foram utilizados encontravam-se validados para a 

população geral. Para além disso, estes resultados foram ainda corroborados pelo estudo de Pope 

et al.(119), uma revisão sobre a validade e fiabilidade dos instrumentos de rastreio de perturbações 

alimentares em atletas, publicada em 2014, uma vez que as escalas mais utilizadas foram o EAT(36, 

55-60), EDE-Q(37, 71, 75-78), EDI(37, 83-85), BULIT-R(65, 70, 71) e QEDD(65-67). Curiosamente, o estudo de Martínez-

Rodríguez et al., cujo objetivo pretendia determinar a prevalência de perturbações alimentares em 

atletas universitários praticantes de desportos de contacto, concluiu que o EAT-26 não parecera 

apropriado para este tipo de atletas(57). Por outro lado, o EDE-Q tem sido muito utilizado nos 

estudos com atletas e, de acordo com Darcy et al.(77) apresenta um bom fator estrutural quando 

utilizado em atletas competitivos. Esta escala foi também utilizada no estudo português de 

Carvalhais et al.(75, 120). Em Portugal, estão validados o EDI(121), a versão curta do EAT-40(122), a RS(123), 

o EDE-Q(120) e o 9-item Dietary Intent Scale(72). Verificou-se também que 40% dos estudos 

relacionados com as perturbações alimentares utilizaram concomitantemente escalas de perceção 

corporal(38, 55, 56, 59, 66, 67, 70, 71, 76, 84) e 16% utilizaram instrumentos de deteção de exercício excessivo(66, 

67, 70, 76). Para a avaliação do risco da tríade da atleta feminina foi utilizada a Triad CRA(86).  

Relativamente às escalas de avaliação de abuso de substâncias e comportamentos aditivos, 

verificou-se que a escala AUDIT-C(19-22, 43, 88-89) é a utilizada para avaliação do álcool. Esta escala 
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também se encontra validada em Portugal(91). Verificou-se também que, relativamente ao rastreio 

da perturbação de jogo, o GAQ(92) e a Gambling Quantity and Perceived Norms Scale(94)  foram as 

escalas aplicadas. Nestes estudos foram utilizados também os critérios de diagnóstico definidos 

pelo DSM-5 e DSM-IV(88, 92, 94). O consumo de canabinóides, esteróides ou outras substâncias 

dopantes não foram abordados, uma vez que a metodologia desses estudos era baseada em 

questionários, entrevistas desenvolvidas pelos próprios investigadores ou escalas não validadas, 

tendo sido por isso excluídos.  

Relativamente às escalas de avaliação do sono, os instrumentos mais utilizados foram o PSQI(48, 100, 

102, 103)  e o PROMIS(19-22), numa percentagem de 44% cada. O ASSQ foi utilizado apenas num estudo, 

no entanto é um instrumento de rastreio com boas propriedades psicométricas e direcionado 

especificamente à população atlética. Foi desenvolvido apenas em 2018, de modo a colmatar a 

inexistência de uma ferramenta de rastreio do sono direcionada ao contexto desportivo. De facto, 

é o único instrumento de rastreio de perturbações do sono clinicamente validado em atletas, 

permitindo a deteção de atletas que beneficiam de medidas preventivas e daqueles que necessitam 

de intervenção apropriada(97). O Competitive Sports and Sleep Questionnaire é também um 

questionário específico para atletas e que avalia o sono nas vésperas de competições 

importantes(109). O SHI também apresenta boas propriedades psicométricas numa população 

atlética(99, 100). Em Portugal, estão validadas a Epworth Sleepiness Scale / Escala de sonolência de 

Epworth(107) e o PSQI(105). A validação portuguesa do ASSQ poderia ser relevante e de grande 

utilidade futura. 

Relativamente às escalas de avaliação de fatores de risco, foram utilizadas quatro escalas 

diferentes: SMS(83) para avaliação da motivação desportiva, SARRS(21, 22) para avaliação de fatores de 

risco gerais, Greenhaus Scale(18, 21) para avaliação da satisfação com a carreira desportiva e a 

Rosenberg Self-Esteem Scale(66, 67, 84) para avaliação da autoestima. Em Portugal, encontra-se 

validada apenas a Rosenberg Self-Esteem Scale (84, 115). Esta escala também se encontra validada em 

atletas(124). Em alguns estudos, para além da utilização das escalas, foi também questionado o 

número de cirurgias realizadas e de lesões prévias(21, 22, 33). No estudo de Biggins et al. foram 

utilizadas escalas para avaliação de queixas subjetivas gerais e identificação de partes do corpo 

dolorosas(48). Noutros estudos foram também utilizadas escalas que visam avaliar a capacidade de 

regular as emoções ou traços de personalidade, como o perfecionismo ou o catastrofismo, que 

poderão ser fatores de risco para doença mental(48, 56, 58, 60, 66, 67, 70). No entanto, por se enquadrarem 

maioritariamente no âmbito da psicologia, não foram abordadas nesta dissertação.  
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Segundo Rice et al., apenas 25% dos estudos publicados no âmbito da psiquiatria desportiva 

apresentam uma metodologia rigorosa(125). Efetivamente, a variedade de metodologias aplicadas 

dificulta a comparação dos dados e a realização de meta-análises. Para além disso, nos vários 

estudos publicados sobre psiquiatria desportiva, a opinião clínica continua a predominar sobre a 

evidência científica e os instrumentos de rastreio utilizados são muito diversos(5, 15). No entanto, os 

resultados são muito claros no que toca à prevalência de sintomas de doença mental em atletas e 

à importância da abordagem deste tema no desporto de competição. 

Os formulários portugueses de exame médico desportivo (Figura 2 e 3, em anexo) contemplam 

questões relacionadas com o consumo de substâncias e uma questão sobre o diagnóstico prévio de 

doenças mentais. No entanto, não contemplam o rastreio. Deste modo, a aplicação de escalas 

durante o acompanhamento médico possibilitaria o rastreio precoce de doença mental e uma 

resposta mais rápida e direcionada, uma vez que todos os atletas têm de fazer exame médico 

desportivo ou ser acompanhados durante o diagnóstico e reabilitação de uma lesão. Num sistema 

ideal, a procura ou encaminhamento do atleta para serviços de psicologia, e, caso necessário, 

psiquiatria, seria o indicado. No entanto, os baixos rendimentos monetários associados a 

modalidades amadoras e o desconhecimento sobre a doença mental fazem com que este sistema 

não seja aplicável em muitos casos. Por estes motivos, o médico pode ter um papel preponderante 

no combate ao estigma, no encaminhamento e na educação para a saúde mental dos atletas.  

Os atletas englobam uma população repleta de particularidades devido não só a traços de 

personalidade característicos (ex. narcisismo), desafios diagnósticos (ex. overtraining vs. 

depressão), mas também no que toca ao tratamento e consequentes efeitos adversos comuns que 

poderão comprometer o desempenho desportivo. Apesar de a medicina ser uma área integrativa 

e versátil e dos médicos envolvidos no seguimento médico-desportivo serem capazes de 

diagnosticar sintomas de doença mental ou doenças mentais comuns, poderão não se sentir muito 

confortáveis na sua abordagem, gestão e tratamento. De modo a colmatar esta dificuldade, 

começam a surgir, no âmbito desportivo, guidelines e recomendações que poderão simplificar ou 

apoiar nas questões relacionadas com a gestão e tratamento das perturbações mentais(5). A 

aplicação de instrumentos de rastreio de preenchimento individual poderá auxiliar a abordagem da 

saúde mental durante a consulta. No entanto, há que referir que muitas destas escalas não estão 

disponíveis e a sua utilização depende da obtenção de permissão por parte do autor.  
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Conclusão 

Muitos dos instrumentos de rastreio aplicados já se encontram validados em Portugal, o 

que permite a realização de estudos de prevalência de doença mental em atletas, praticamente 

inexistentes no país. Enquanto instrumentos de rastreio de fácil preenchimento e rápida obtenção 

de resultados permitem uma melhor orientação e seguimento do atleta, uma vez que o médico 

responsável pela reabilitação física se torna mais capaz de averiguar o estado mental do atleta e de 

intervir corretamente.  

É necessária uma abordagem multidisciplinar integrada na prevenção e desestigmatização 

da doença mental no atleta de alto rendimento. É muito importante que os atletas, os treinadores 

e os profissionais de saúde se encontrem informados relativamente ao risco para o 

desenvolvimento de doença mental no desporto e que reconheçam que a deteção atempada e o 

fornecimento de uma resposta correta podem evitar o agravamento da doença, melhorar o 

desempenho desportivo, facilitar a recuperação de lesões e evitar o abandono precoce da 

modalidade. A comunidade médica deve ser sensibilizada e sentir-se preparada para abordar a 

saúde mental durante qualquer processo de reabilitação ou de avaliação clínica.  
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Anexos 

 

Figura 1 - Aplicação da Metodologia Prisma para seleção dos estudos incluídos. Adaptado de Moher D, 
Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097 
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Figura 2 - Modelo Exame Médico Desportivo pág.1. Adaptado do Instituto Português do Desporto e 
Juventude; Disponível em http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf. Consultado pela última 
vez a 2020/04/07. 
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Figura 3 - Modelo Exame Médico Desportivo pág.2. Adaptado do Instituto Português do Desporto e 
Juventude; Disponível em http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf. Consultado pela última 
vez a 2020/04/07.  
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Tabela I - Estudos com instrumentos para avaliação de ansiedade e distress 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Bateman 
et al. 2019 

Transversal 
Avaliar a existência de stress pós-traumático 
em atletas com antecedentes de lesão 
desportiva 

46 IES-R 

Foskett 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sinais de 
ansiedade/depressão em atletas de elite do 
Reino Unido e quais as variáveis associadas 

143 
GHQ-12, 
Distress 
Screener 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sintomas de 
doenças mentais comuns em jogadores 
profissionais de râguebi 

990 
GHQ-12, 
Distress 
Screener 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade de 
doenças mentais comuns em atletas e ex-
atletas de elite holandeses e investigar a 
associação de potenciais fatores de risco 

203/485 
GHQ-12, 
Distress 
Screener 

Kilic 
et al. 2017 

Transversal 

Determinar a prevalência de doenças mentais 
comuns em atletas e ex-atletas profissionais 
de futebol e andebol e investigar a associação 
de potenciais fatores de risco 

580/1155 
GHQ-12, 
Distress 
Screener 

Gouttebarge 
et al. 2016 

Transversal 
comparativo 

Avaliar a relação entre os níveis de educação, 
estatuto profissional e horas de trabalho com 
sintomas de doenças mentais comuns entre 
jogadores e ex-jogadores de futebol 
profissional 

607/826 
GHQ-12, 
Distress 
Screener 

Giel 
et al. 2016 

Transversal 
Investigar perturbações alimentares em 
atletas adolescentes de elite alemães 

1138 PHQ-4 

Escobar 
et al. 2015 

Transversal 
comparativo 

Comparar técnicas para perder peso perto da 
competição em atletas de judo e relacioná-las 
com a prevalência de perturbações 
alimentares 

144 STAI 

Gulliver 
et al. 2015 

Transversal 
Investigar sintomas de sofrimento psicológico 
e de doenças mentais comuns em atletas de 
elite australianos 

224 
GAD-7, SPIN, 
PDSS-SR, K-

10 

Martinsen 
et al. 2013 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência de perturbações 
alimentares entre atletas adolescentes de 
elite e não atletas 

611/966 SCL-5 
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Tabela II - Estudos com instrumentos para rastreio de depressão e outras perturbações do humor 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Biggins 
et al. 2019 

Transversal  

Investigar a prevalência de alterações do sono 
clinicamente relevantes em atletas irlandeses 
de elite e associá-los com a higiene do sono, 
saúde geral, humor, cronótipo e lesões 

58 SportsPOMS 

Biggins 
et al. 2018 

Transversal 
Determinar o perfil do sono de atletas de elite 
irlandeses e perceber a sua relação com o bem 
estar 

69 DASS, POMS 

Foskett 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sinais de 
ansiedade/depressão em atletas de elite do 
Reino Unido e quais as variáveis associadas 

143 GHQ-12 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sintomas de 
doenças mentais comuns em jogadores 
profissionais de râguebi 

990 GHQ-12 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade de 
doenças mentais comuns em atletas e ex-
atletas de elite holandeses e investigar a 
associação de potenciais fatores de risco 

203/485 GHQ-12 

Kilic 
et al. 2017 

Transversal 

Determinar a prevalência de doenças mentais 
comuns em atletas e ex-atletas profissionais 
de futebol e andebol e investigar a associação 
de potenciais fatores de risco 

580/1155 GHQ-12 

Gouttebarge 
et al. 2016 

Transversal 
comparativo 

Avaliar a relação entre os níveis de educação, 
estatuto profissional e horas de trabalho com 
sintomas de doenças mentais comuns entre 
jogadores e ex-jogadores de futebol 
profissional 

607/826 GHQ-12 

Gulliver 
et al. 2015 

Transversal 
Investigar sintomas de sofrimento psicológico 
e de doenças mentais comuns em atletas de 
elite australianos 

224 CES-D 

Weigand 
et al. 2013 

Transversal 
comparativo 

Determinar se as mudanças no estilo de vida e 
perda de identidade pessoal aumentam o risco 
de depressão em atletas e ex-atletas 
universitários 

117/280 
Wakefield 
Depression 

Scale 

Miller 
et al. 2002 

Transversal 
comparativo 

Avaliar o consumo de álcool e a presença de 
sintomas depressivos, ansiosos e outros 
sintomas psiquiátricos em atletas 
universitários 

262 BDI 
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Tabela III - Estudos com instrumentos para rastreio de perturbações alimentares 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Kristjánsdóttir 
et al. 2019 

Transversal 

Avaliar a relação entre a preocupação com a 
imagem corporal e os sintomas de 
perturbações alimentares em atletas de elite 
islandeses 

755 
EDE-Q; 
BULIT-R 

Kampouri 
et al. 2019 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência de perturbações 
alimentares numa amostra de atletas de elite 
gregas e compará-la com um grupo controlo 

129/175 EDE-Q 4.0 

Carvalhais 
et al. 2019 

Transversal 
Investigar a relação entre incontinência 
urinária e perturbações alimentares, em 
atletas de elite do sexo feminino 

372/744 EDE-Q 

Homan 
et al. 2019 

Transversal 

Avaliar a relação entre aspetos relacionados 
com a participação desportiva, a motivação 
individual e o risco/sintomas de perturbações 
alimentares 

319 EDI-3 

Compte 
et al. 2018 

Transversal 
Investigar se as perturbações alimentares 
variam de acordo com a função da posição 
do jogador de râguebi 

203  EDE-Q 

Tenforde 
et al. 2017 

Transversal 

Classificar o risco de atletas universitários 
utilizando através da escala Female Athlete 
Triad Cumulative Risk Assessment e avaliar o 
valor preditivo do risco para fraturas de 
stress subsequentes. 

323 Triad CRA 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sintomas de 
doenças mentais comuns em jogadores 
profissionais de râguebi 

990 ESP 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade de 
doenças mentais comuns em atletas e ex-
atletas de elite holandeses e investigar a 
associação de potenciais fatores de risco 

203/485 ESP 

Giel 
et al. 2016 

Transversal 
Investigar perturbações alimentares em 
atletas adolescentes de elite alemães 

1138 
SIAB-S, 
SCOFF 

Shriver 
et al. 2016 

Transversal  

Avaliar a prevalência de perturbações 
alimentares numa amostra de atletas 
universitárias. Avaliar a regulação emocional, 
insatisfação corporal, tipo de desporto, IMC e 
história familiar de perturbações alimentares 
como potenciais preditores 

151 
EAT-26; 
MEBS 

 

Wollenberg 
et al. 2015 

Transversal 
comparativo 

Comparar a prevalência de perturbações 
alimentares entre atletas universitárias e 
estudantes universitárias 

151/540 EAT-26 

Martínez-
Rodríguez 
et al. 2015 

Transversal 

Determinar a prevalência de perturbações 
alimentares em atletas universitários 
praticantes de desportos de contacto e 
avaliar a EAT-26 enquanto ferramenta de 
rastreio nesta população 

244 EAT-26 

Gulliver 
et al. 2015 

Transversal 
Investigar sintomas de sofrimento 
psicológico e de doenças mentais comuns em 
atletas de elite australianos 

224 SCOFF 

Escobar 
et al. 2015 

Transversal 
comparativo 

Comparar técnicas para perder peso perto da 
competição em atletas de judo e relacioná-
las com a prevalência de perturbações 
alimentares 

144 
EAT-40, FCQ-

T, RS 

Carrigan 
et al. 2015 

Transversal 
Relações entre a pesagem regular imposta 
pela equipa ou pelo próprio e os 
comportamentos e atitudes alimentares 

414 
BULIT-R, 9-

item Dietary 
Intent Scale 

Galli 
et al. 2014 

Transversal 

Investigar quais as variáveis psicológicas e o 
tipo de personalidade que mais se associam 
às perturbações alimentares, em atletas 
universitários do sexo masculino 

203 QEDD 
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McLester 
et al. 2014 

Transversal 
Determinar a suscetibilidade a perturbações 
alimentares em atletas estudantes do sexo 
feminino relativamente ao seu auto conceito 

439 EDI-2 

Chatterton 
et al. 2013 

Transversal 

Determinar a prevalência de perturbações 
alimentares e de comportamentos 
patológicos de controlo de peso em atletas 
universitários do sexo masculino 

732 
QEDD, BULIT-

R 

Darcy 
et al. 2013 

Transversal 
comparativo 

Avaliar as propriedades psicométricas da 
EDE-Q numa amostra de atletas 
universitários 

976/1634 EDE-Q 

Martinsen 
et al. 2013 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência de perturbações 
alimentares entre atletas adolescentes de 
elite e não atletas 

611/966 EDE-Q; EDI-2 

Torres-
McGehee 
et al. 2011 

Transversal 

Estimar a prevalência e as fontes de 
classificação de risco de perturbações 
alimentares de acordo com o estatuto 
académico e disciplina de equitação; avaliar 
as variações do IMC e o tipo de silhueta e 
comparar as alterações com o risco de 
desenvolver perturbações alimentares 

138 EAT-26 

Haase 
et al. 2011 

Transversal 
Investigar associações entre a perceção do 
peso, ansiedade social física e 
comportamento alimentar 

136 EAT-26 

Petrie 
et al. 2009 

Transversal 

Avaliar a relação entre perfecionismo, bem 
estar psicológico, razões para a prática de 
exercício e aparência com as perturbações 
alimentares em atletas universitárias 

204 QEDD 

Sundgot-
Borgen 

et al. 2004 

Transversal 
comparativo 

Comparar a prevalência de perturbações 
alimentares entre uma amostra de atletas de 
elite noruegueses com uma amostra da 
população geral 

1259/2462 EDI 

Beals 
et al. 2002 

Transversal 
Investigar a relação entre as componentes da 
tríade da atleta feminina e o tipo de desporto 

425 EAT-26 
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Tabela IV - Estudos com instrumentos para avaliação de abuso de substâncias e outros comportamentos 
aditivos 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sintomas de 
doenças mentais comuns em jogadores 
profissionais de râguebi 

990 AUDIT-C 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade de 
doenças mentais comuns em atletas e ex-
atletas de elite holandeses e investigar a 
associação de potenciais fatores de risco 

203/485 AUDIT-C 

Kilic 
et al. 2017 

Transversal 

Determinar a prevalência de doenças 
mentais comuns em atletas e ex-atletas 
profissionais de futebol e andebol e 
investigar a associação de potenciais fatores 
de risco 

580/1155 AUDIT-C 

Gouttebarge 
et al. 2016 

Transversal 
comparativo 

Avaliar a relação entre os níveis de educação, 
estatuto profissional e horas de trabalho com 
sintomas de doenças mentais comuns entre 
jogadores e ex-jogadores de futebol 
profissional  

607/826 AUDIT-C 

Martin 
et al. 2016 

Transversal  

Avaliar o consumo de álcool, o risco de 
acordo com a pontuação do AUDIT-C e 
comportamentos de consumo consciente em 
atletas universitários e estudantes 
universitários não atletas  

201/683 AUDIT-C 

Majka 
et al. 2016 

Transversal 
comparativo 

Comparar a utilização de uma única questão 
para o rastreio de abuso de álcool com o 
AUDIT, numa população de atletas 
universitários 

225 AUDIT 

Martin 
et al. 2015  

Transversal 
comparativo 

Avaliar os comportamentos relacionados 
com o jogo entre atletas universitários e não 
universitários 

496/692 

Gambling 
Quantity and 

Perceived 
Norms Scale 

St-Pierre 
et al. 2014 

Transversal 

Investigar relações entre as expectativas 
relacionadas com o género na previsão da 
gravidade dos hábitos de jogo em atletas 
universitários 

7517 GAQ 

Miller 
et al. 2002 

Transversal 
comparativo 

Avaliar o consumo de álcool e a presença de 
sintomas depressivos, ansiosos e outros 
sintomas psiquiátricos em atletas 
universitários  

262 AUDIT 
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Tabela V - Estudos com instrumentos para rastreio de perturbações do sono 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Biggins 
et al. 2019 

Transversal  

Investigar a prevalência de alterações do 
sono clinicamente relevantes em atletas 
irlandeses de elite e associá-los com a 
higiene do sono, saúde geral, humor, 
cronótipo e lesões 

58 ASSQ; SHI 

Mah 
et al. 2018 

Transversal 
Avaliar a qualidade e duração do sono e a 
sonolência diurna em atletas universitários 

628 

PSQI,  
Epworth 

Sleepiness 
Scale 

Knufinke 
et al. 2018 

Transversal 

Permitir que cada atleta de elite holandês 
interveniente no estudo tenha a perceção 
da qualidade, quantidade e higiene do seu 
sono 

98 PSQI, HSDQ 

Biggins 
et al. 2018 

Transversal 
Determinar o perfil do sono de atletas de 
elite irlandeses e perceber a sua relação 
com o bem estar 

69 PSQI 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sintomas de 
doenças mentais comuns em jogadores 
profissionais de râguebi 

990 PROMIS 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade 
de doenças mentais comuns em atletas e 
ex-atletas de elite holandeses e investigar 
a associação de potenciais fatores de risco 

203/485 PROMIS 

Kilic 
et al. 2017 

Transversal 

Determinar a prevalência de doenças 
mentais comuns em atletas e ex-atletas 
profissionais de futebol e andebol e 
investigar a associação de potenciais 
fatores de risco 

580/1155 PROMIS 

Gouttebarge 
et al. 2016 

Transversal 
comparativo 

Avaliar a relação entre os níveis de 
educação, estatuto profissional e horas de 
trabalho com sintomas de doenças 
mentais comuns entre jogadores e ex-
jogadores de futebol profissional  

607/826 PROMIS 

Juliff 
et al. 2015 

Transversal 
Identificar queixas relacionadas com o 
sono em atletas de elite e a sua relação 
com a véspera das competições 

283 

Competitive 
Sports and 

Sleep 
Questionnaire; 

PSQI 
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Tabela VI - Estudos com instrumentos de avaliação psiquiátrica global 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Donohue 
et al. 2004 

Transversal 
comparativo 

Comparar a gravidade dos sintomas 
psiquiátricos entre atletas recreativos e 
atletas universitários 

72/136 SCL90-R 

Miller 
et al. 2002 

Transversal 
comparativo 

Avaliar o consumo de álcool e a presença de 
sintomas depressivos, ansiosos e outros 
sintomas psiquiátricos em atletas 
universitários 

262 SCL90 
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Tabela VII - Estudos com instrumentos para avaliação de fatores de risco 

Autores/ano Tipo Estudo Objetivo Nº(atletas/total) Instrumentos 

Homan 
et al. 2019 

Transversal 

Avaliar a relação entre aspetos relacionados 
com a participação desportiva, a motivação 
individual e o risco/sintomas de perturbações 
alimentares 

319 SMS 

Kilic 
et al. 2017 

Transversal 

Determinar a prevalência de doenças mentais 
comuns em atletas e ex-atletas profissionais 
de futebol e andebol e investigar a associação 
de potenciais fatores de risco 

580/1155 SARRS 

Foskett 
et al. 2017 

Transversal 
Determinar a prevalência de sinais de 
ansiedade/depressão em atletas de elite do 
Reino Unido e quais as variáveis associadas 

143 
Greenhaus 

Scale 

Gouttebarge 
et al. 2017 

Transversal 
comparativo 

Determinar a prevalência e comorbilidade de 
doenças mentais comuns em atletas e ex-
atletas de elite holandeses e investigar a 
associação de potenciais fatores de risco 

203/485 
SARRS, 

Greenhaus 
Scale 

Galli 
et al. 2014 

Transversal 

Investigar quais as variáveis psicológicas e o 
tipo de personalidade que mais se associam 
às perturbações alimentares, em atletas 
universitários do sexo masculino 

203 
Rosenberg 

Self-Esteem 
Scale 

McLester 
et al. 2014 

Transversal 
Determinar a suscetibilidade a perturbações 
alimentares em atletas estudantes do sexo 
feminino relativamente ao seu auto conceito 

439 
Rosenberg 

Self-Esteem 
Scale 

Petrie 
et al. 2009 

Transversal 

Avaliar a relação entre perfecionismo, bem 
estar psicológico, razões para a prática de 
exercício e aparência com as perturbações 
alimentares em atletas universitárias 

204 
Rosenberg 

Self-Esteem 
Scale 

 

 

 


	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de Abreviaturas
	Índice
	Índice Figuras
	Índice Tabelas
	Introdução
	Objetivos
	Materiais e Métodos
	Resultados
	Instrumentos de avaliação de ansiedade e distress psicológico
	Instrumentos de avaliação de depressão
	Instrumentos de avaliação de sintomas bipolares
	Instrumentos de rastreio de perturbações alimentares
	Instrumentos de rastreio de abuso de substâncias e outros comportamentos aditivos
	Instrumentos de rastreio de perturbações do sono
	Instrumentos de avaliação psiquiátrica global
	Instrumentos para avaliação de fatores de risco

	Discussão
	Conclusão
	Bibliografia
	Anexos

