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ESTUDO

Depressão
motiva lutas
em jovens
e Um estudo do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto concluiu que sintomas
depressivos tais como a tristeza,
o cansaço, a irritabilidade e os
sentimentos de culpa levam
a que os jovens se envolvam
com mais frequência em lutas
físicas.
Neste projeto, desenvolvido
pela Unidade de Investigação
em Epidemiologia, foram avaliados 1380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em
1990, a frequentar escolas públicas e privadas do Porto. •
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INVESTIGAÇÃO

Sintomas de
depressão nos
jovens torna-os
mais agressivos
Um estudo do Instituto de Saúde
Pública da UPorto (ISPUP) concluiu
que sintomas depressivos como atristeza, cansaço, irritabilidade e sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com mais frequência em lutas físicas. «À primeira vista, estarelação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado apática para a agressão», explicou
a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga, umadas autoras do trabalho. Contudo, segundo indica, existem outros
fatores associados aos comportamentos agressivos que estão também presentes em casos de depressão, como
a irritabilidade. «Tanto a depressão
como a violência são dois fatores que
merecem toda a atenção, especialmente entre os mais jovens», revela.
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"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP)
Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
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Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
2017-04-11 16:53:31+01:00
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
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anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
11 Abr 2017 / 14:48 H.
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
PUB
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
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Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo 'Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents' ('Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses'), publicado recentemente na revista Health & Social Work.
14:56 - 11/04/17
POR Lusa
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
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Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
Veja também
Em destaque
Mais populares
Comentários
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11 Abr 2017 14:43 // Nuno Noronha // Notícias // Com Lusa
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
Diferença entre rapazes e raparigas
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Leia também: Mãe, não quero ir para a escola
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
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são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
11 abr 2017 14:43

Página 12

A13

Estudo revela que jovens depressivos envolvem-se com mais frequência em lutas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Saúde Online

Data Publicação:

11-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f32bf94

Trabalho de investigação do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas
depressivos como a tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os
jovens se envolvam com mais frequência em lutas físicas
Segundo Sílvia Fraga, investigadora do ISPUP, à primeira vista, pode parecer uma relação paradoxal,
dado que as componentes da depressão incluem a autoculpabilização e o cansaço, logo pode partir-se
do princípio que a pessoa está demasiado apática para a agressão, porém, não é o que o estudo
demonstra, pois existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão também
presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
O estudo, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete Ramos e Henrique
Barros, mostra que os rapazes se envolviam mais frequentemente em comportamentos violentos aos
17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos relevantes nos dois momentos da
avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
Tendo em conta que o envolvimento em lutas é um comportamento frequente nas escolas e, por isso,
muitas vezes ignorado, segundo Sílvia Fraga, há de ter em conta tanto a depressão como a evidência
como dois fatores que merecem toda atenção.
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
LUSA/SO/CS
2017-04-11 16:23:36+01:00
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País
(Reuters Arquivo)
© Yuriko Nakao / Reuters
11.04.2017 18h17
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas.
Nas raparigas não encontramos esta relação, talvez porque lidam com a persistência destes
sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
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entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
Lusa
11.04.2017 18h17
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Jovens Depressão
leva a violência
• Sintomas depressivos como
a irritabilidade levam os jovens a envolver-se em lutas
com mais frequência, segundo
um estudo da Universidade do
Porto. Silvia Fraga, investigadora, notou que a saúde mental dós adolescentes e o envolvimento em comportamentos
violentos são questões prioritárias para a saúde pública.
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Jovens com sintomas depressivos envolvem-se em lutas mais frequentemente

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Tech ITT Online

Data Publicação:

12-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2c404947

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto concluiu que sintomas depressivos levam a que os
jovens se envolvam com mais frequência em lutas físicas
Autor:
Agência Lusa
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os jovens se envolvam com
mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
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Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o projeto
EPITeen, que tem como objetivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.
Deste projeto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in Physical Fighting among
Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre
Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente na revista "Health & Social Work".
2017-04-12 10:30:45+01:00
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Jovens com sintomas depressivos envolvem-se mais em lutas
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que sintomas
depressivos como a tristeza, o cansaço, a irritabilidade e os sentimentos de culpa levam a que os
jovens se envolvam com mais frequência em lutas físicas, anunciou a agência Lusa.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a
autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado
apática para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga. Contudo, segundo indica,
existem outros fatores associados aos comportamentos agressivos que estão também presentes em
casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP,
foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas
públicas e privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido
analisado o nível dos sintomas associados à depressão dos adolescentes nestes dois períodos e o
envolvimento em lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete
Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes se envolviam mais frequentemente em
comportamentos violentos aos 17 anos de idade quando apresentavam sintomas depressivos
relevantes nos dois momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais frequentes entre aquelas que tinham
sintomas de depressão aos 17 anos de idade, independentemente de possuírem, ou não, estes
sintomas na avaliação anterior.
Nos rapazes, "é necessário que estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que "os
exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação,
talvez porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois fatores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o envolvimento em lutas é um
comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental dos adolescentes e o envolvimento em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a
necessidade de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar, pois podem
representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não são percebidas.
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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lio ESTUDO

Sintomas depressivos

tornam j ovens violentos
A saúde mental dos
adolescentes e o envolvimento
em comportamentos violentos
são questões prioritárias na área
da Saúde Pública.

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu
que sintomas depressivos como a
tristeza, o cansaço, a irritabilidade e
os sentimentos de culpa levam a que
os jovens se envolvam com mais frequência em lutas físicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque as componentes da depressão incluem a autoculpabilização e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a
pessoa estará demasiado apática
para a agressão", explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica, existem
outros factores associados aos comportamentos agressivos que estão
também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projecto, desenvolvido pela
Unidade de Investigação em Epide-

miologia (EPIUnit) do ISPUP, foram avaliados 1.380 jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em
1990, a frequentar escolas públicas e
privadas do Porto.
As avaliações deram-se em dois
momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo sido analisado o nível dos sintomas associados
à depressão dos adolescentes nestes
dois períodos e o envolvimento em
lutas físicas somente no segundo.
As conclusões deste trabalho, no
qual participaram também os investigadores do ISPUP Elisabete Ramos e Henrique Barros, mostram
que os rapazes se envolviam mais
frequentemente em comportamentos violentos aos 17 anos de idade
quando apresentavam sintomas depressivos relevantes nos dois momentos da avaliação.

Já nas raparigas, verificou-se que
as agressões eram mais frequentes
entre aquelas que tinham sintomas
de depressão aos 17 anos de idade,
independentemente de possuírem,
ou não, estes sintomas na avaliação
anterior.
Nos rapazes, "é necessário que
estes sentimentos estejam presentes há mais tempo" para que
"os exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas físicas. Nas
raparigas não encontramos esta
relação, talvez porque lidam com
a persistência destes sentimentos
de outra forma", referiu Sílvia
Fraga.
"Tanto a depressão como a violência são dois factores que merecem toda a atenção, especialmente
entre os mais jovens", indicou a investigadora, acrescentando que "o

"O envolvimento
em lutas é um
comportamento frequente
nas escolas e, por isso,
muitas vezes ignorado",
conlui a investigadora
ISPUP, Silvia Fraga
envolvimento
em lutas é
um comportamento frequente nas escolas e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde mental
dos adolescentes e o envolvimento
em comportamentos violentos são
questões prioritárias na área da Saúde Pública e estes resultados chamam a atenção para a necessidade
de se estar atento a comportamentos agressivos em contexto escolar,
pois podem representar um primeiro indicador de alterações que frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo ado-

lescentes
nascidos em
1990 e recrutados
em 2003 para o projecto EPITeen, que tem como
objectivo acompanhá-los até à fase
adulta, avaliando-os de quatro em
quatro anos.
Deste projecto, no qual esteve
também envolvida a Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), resultou o artigo "Depressive Symptoms and Involvement in
Physical Fighting among Portuguese Adolescents" ("Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate
Físico entre Adolescentes Portugueses"), publicado recentemente
na revista `Health & Social Work'.
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Jovens com sintomas depressivos
envolvem-se em lutas mais frequentemente
Estudo Instituto de Saúde Pública da UPorto conclui que existem vários factores associados aos comportamentos agressivos, os quais estão também presentes em casos de depressão, como a irritabilidade
Um estudo do Instituto de
Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas
depressivos como a tristeza, o
cansaço, a irritabilidade e os
sentimentos de culpa levam a
que os jovens se envolvam
com mais frequência em lutas
físicas.
“À primeira vista, esta relação
parece paradoxal porque as
componentes da depressão incluem a auto-culpabilização e
o cansaço e, portanto, parte-se
do princípio de que a pessoa
estará demasiado apática para
a agressão”, explicou a investigadora do ISPUP Sílvia Fraga.
Contudo, segundo indica o
mesmo estudo, existem outros
factores associados aos comportamentos agressivos que
estão também presentes em
casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projecto, desenvolvido
pela Unidade de Investigação
em Epidemiologia (EPIUnit) do
ISPUP, foram avaliados 1.380
jovens (743 raparigas e 637 rapazes), nascidos em 1990, a frequentar escolas públicas e pri-

DR/ARQUIVO

Estudo Fizeram parte adolescentes nascidos em 1990 e recrutados em 2003 para o EPITeen

vadas do Porto.
As avaliações deram-se em
dois momentos, quando os jovens tinham 13 e 17 anos, tendo
sido analisado o nível dos sintomas associados à depressão
dos adolescentes nestes dois
períodos e o envolvimento em
lutas físicas somente no segundo.

Conclusões do trabalho
As conclusões deste trabalho,
no qual participaram também
os investigadores do ISPUP Elisabete Ramos e Henrique Barros, mostram que os rapazes
se envolviam mais frequentemente em comportamentos
violentos aos 17 anos quando
apresentavam sintomas de-

pressivos relevantes nos dois
momentos da avaliação.
Já nas raparigas, verificou-se que as agressões eram mais
frequentes entre aquelas que
tinham sintomas de depressão
aos 17 anos, independentemente de possuírem, ou não,
estes sintomas na avaliação
anterior.

Nos rapazes, "é necessário
que estes sentimentos estejam
presentes há mais tempo" para
que "os exteriorizem ou reajam, envolvendo-se em lutas
físicas. Nas raparigas não encontramos esta relação, talvez
porque lidam com a persistência destes sentimentos de outra
forma", referiu Sílvia Fraga.
"Tanto a depressão como a
violência são dois factores que
merecem toda a atenção, especialmente entre os mais jovens", indicou a investigadora,
acrescentando que "o envolvimento em lutas é um comportamento frequente nas escolas
e, por isso, muitas vezes ignorado".
Para a especialista, a saúde
mental dos adolescentes e o
envolvimento em comportamentos violentos são questões
prioritárias na área da Saúde
Pública e estes resultados chamam a atenção para a necessidade de se estar atento a
comportamentos agressivos
em contexto escolar, pois podem representar um primeiro
indicador de alterações que

frequentemente não ser percebidas.
Fizeram parte deste estudo
adolescentes nascidos em
1990 e recrutados em 2003
para o projecto EPITeen, que
tem como objectivo acompanhá-los até à fase adulta, avaliando-os de quatro em quatro
anos.

"Tanto a depressão
como a violência são
dois factores que merecem toda a atenção,
especialmente entre
os mais jovens", indica
investigadora
Deste projecto, no qual esteve também envolvida a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), resultou o artigo ‘Depressive
Symptoms and Involvement in
Physical Fighting among Portuguese Adolescents’ (‘Sintomas Depressivos e Envolvimento em Combate Físico entre Adolescentes Portugueses’),
publicado recentemente na revista ‘Health & Social Work’. |
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Jovens com sintomas depressivos envolvem-se
em lutas mais frequentemente
Um estudo do Instituto de
Saúde Pública da UPorto (ISPUP) concluiu que sintomas
depressivos como a tristeza,
o cansaço, a irritabilidade e os
sentimentos de culpa levam
a que os jovens se envolvam
com mais frequência em lutas
fisicas.
"À primeira vista, esta relação parece paradoxal porque
as componentes da depressão
incluem a autoculpabilização
e o cansaço e, portanto, parte-se do princípio de que a pessoa estará demasiado apática

para a agressão", explicou a
investigadora do ISPUP Sílvia
Fraga.
Contudo, segundo indica,
existem outros fatores associados aos comportamentos
agressivos que estão também
presentes em casos de depressão, como a irritabilidade.
Neste projeto, desenvolvido
pela Unidade de Investigação
em Epidemiologia (EPIUnit)
do ISPUP, foram avaliados
1.380 jovens (743 raparigas
e 637 rapazes), nascidos em
1990, a frequentar escolas pú-

blicas e privadas do Porto.
mais frequentemente em presentes há mais tempo" pa- escolas e, por isso, muitas vezes
As avaliações deram-se em comportamentos violentos ra que "os exteriorizem ou re- ignorado".
dois momentos, quando os jo- aos 17 anos de idade quando ajam, envolvendo-se em lutas
Para a especialista, a saúde
vens tinham 13 e 17 anos, ten- apresentavam sintomas de- fisicas. Nas raparigas não en- mental dos adolescentes e o
do sido analisado o nível dos pressivos relevantes nos dois contramos esta relação, talvez envolvimento em comporsintomas associados à depres- momentos da avaliação.
porque lidam com a persistên- tamentos violentos são quessão dos adolescentes nestes
Já nas raparigas, verificou- cia destes sentimentos de ou- tões prioritárias na área da
dois períodos e o envolvimen- -se que as agressões eram mais tra forma", referiu Sílvia Fraga. Saúde Pública e estes resultato em lutas físicas somente no frequentes entre aquelas que
"Tanto a depressão como dos chamam a atenção para a
segundo.
tinham sintomas de depressão a violência são dois fatores necessidade de se estar atento
As conclusões deste tra- aos 17 anos de idade, indepen- que merecem toda a atenção, a comportamentos agressivos
balho, no qual participaram dentemente de possuírem, ou especialmente entre os mais em contexto escolar, pois potambém os investigadores não, estes sintomas na avalia- jovens", indicou a investiga- dem representar um primeiro
do ISPUP Elisabete Ramos e ção anterior.
dora, acrescentando que "o indicador de alterações que
Henrique Barros, mostram
Nos rapazes, "é necessário envolvimento em lutas é um frequentemente não ser perque os rapazes se envolviam que estes sentimentos estejam comportamento frequente nas cebidas. •
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