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Project abstract:
Diferentes meta-análises sumarizam e indicam que estudantes de medicina apresentam maiores sintomas de ansiedade e depressão que
a população em geral (Cuttilan, Sayampanathan, & Ho, 2016; Lei, Xiao, Liu, & Li, 2016; Mayer et al., 2016; Puthran, Zhang, Tam, &
Ho, 2016; Rotenstein et al., 2016). Meta-análise com dados de estudantes brasileiros também estão disponíveis (Pacheco et al., 2017),
o que nos permite apontar que esse é um problema mundial. A atividade física pode diminuir os sintomas depressivos de graduandos de
medicina em aproximadamente 8% para cada hora adicional de atividade física (AF) realizada por semana, o que indica que a falta de
AF pode afetar diretamente a saúde mental do graduando. Apesar do elevado número de estudos que abordam sintomas de ansiedade e
depressão no graduando de medicina, a relação da mesma com atividade física e comportamento sedentário ainda carece de estudos,
especialmente com amostra brasileira. Assim, é razoável sugerir que graduandos de medicina que apresentam uma saúde mental
piorada, podem ter esse quadro influenciado pela baixa AF realizada. Este estudo utilizando questionários para avaliar sintomas
ansiosos e depressivos (Beck ansiedade e Beck depressão) e nível de atividade física (IPAQ), se propõe a verificar a se estudantes de
Medicina com maior pontuação nas escalas de sintomas ansiosos e depressivos, apresentarão pior nível de atividade física. Será
utilizado um grupo comparação com estudantes de Educação Física.
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Comparação dos sintomas de ansiedade e sintomas de depressão em graduandos de Medicina e
Educação Física e a relação com nível de atividade física e tempo do comportamento sedentário
Data Collection
What data will you collect or create?
Os dados coletados consistem em questionários para avaliar sintomas ansiosos e depressivos (Beck ansiedade e Beck depressão) e nível de atividade física (IPAQ). Devido a
pandemia de COVID-19 os mesmos foram coletados via google forms.
Não será usadas fontes de terceiros.
Os dados serão armazenados em banco de dados virtual (nuvem) da plataforma google.

How will the data be collected or created?
Para as coletas, os alunos serão contactados por e-mail ou whattsapp. Concordando em participar, receberão o link para responder os questionários.
O arquivo de coleta será estruturado em dois arquivos: Curso de Educação Física e Curso de Medicina.
Caso algum aluno responda mais de uma vez, a versão mais recente será considerada.
Como garantia de qualidade, apenas alunos que responderem todas as questões serão considerados.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
Os dados serão coletados com ferramentas amplamente aceitas e conhecidas na área de exercício físico e saúde mental.
O primeiro questionário (questionário de sintomas de ansiedade – Beck anxiety inventory - BAI) será usado para avaliar sintomas ansiedade (Beck & Steer, 1988; Zigmond &
Snaith, 1983) para que o aluno assinale aqueles que tem o incomodado na última semana.
O segundo questionário (questionário de sintomas depressivos – Beck depression inventory- BDI) será usado para avaliar sintomas de depressão (Beck, Ward, Mendelson,
Mock, & Erbaugh, 1961; Zigmond & Snaith, 1983).
Ambos são validados para aplicação em estudantes (Andrews, Hejdenberg, & Wilding, 2006). Será utilizado como instrumento de avaliação o questionário com vinte e um
tópicos. Cada um deles possui quatro afirmações onde o aluno deverá assinalar a que mais se aproxima da sua situação atual.
O terceiro questionário (questionário de atividade física - International Physical Activity Questionnaire - IPAQ) será usado para avaliar da rotina de movimento corporais
indicando o nível de atividade física e tempo em comportamento sedentário (Lee, Macfarlane, Lam, & Stewart, 2011).

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética local.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Não se aplica.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Os dados coletados gerarão um pequeno volume de informações, sendo que o serviço da plataforma google forms permite seu armazenamento de forma gratuita.

How will you manage access and security?
Question not answered.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
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Os dados serão retidos até a publicação do artigo da pesquisa.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Question not answered.

Data Sharing
How will you share the data?
Question not answered.
Are any restrictions on data sharing required?
Question not answered.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
Question not answered.
What resources will you require to deliver your plan?
Question not answered.
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