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Fatores associados à depressão geral, autoestima e bem estar 
em uma amostra de pessoas com idades dos 21 aos 40 anos 
Factors associated to the general depression, self-esteem and well-being 
in a sample composed by people aged 21-40 years 

M.F.M. Maia, T.M. Tolentino, F.M. Tolentino, A.S. Silva, R.R. Pereira 
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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi investigar a depressão geral, autoestima e o bem estar subjetivo em 
pessoas com idades de 21 a 40 anos praticantes de caminhadas orientadas. Estudo é descritivo, 
quantitativo e de corte transversal. Amostra total foi de 131 indivíduos. Na análise estatística foi 
utilizada uma Manova sendo adotado um erro tolerável de 5% e nível de confiança de 95%. A análise 
evidenciou o estado civil (p = .043) para o bem estar subjetivo, o consumo de tabaco para a autoestima 
(p = .039), bem estar subjetivo (p = .000) e a depressão geral (p = .039). Portanto, associados à 
depressão geral e a autoestima está o tabaco. Ao bem estar subjetivo está associado o estado civil e o 
tabaco. 
Palavras-chave: autoestima, bem estar, praticantes de caminhada 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to investigate the general depression, self-esteem and the subjetive 
well-being on people aged 21-40 years practitioners of guided walks. It was a descriptive and 
quantitative study with cross-sectional. Total sample was 131 individuals. In statistical analysis, we 
used a MANOVA, being adopted a tolerable mistake of 5% and level of trust of 95%. The analysis 
evidenced a marital status (p = .043) for the subjective well-being and the tobacco consumption for the 
self-esteem (p = .039), subjective well-being (p = .000) and the general depression (p = .039). So, the 
tobacco is associated to the general depression and to the self-esteem. To the subjective well-being, are 
associated the marital status and the tobacco. 
Keywords: self-esteem, well-being, practitioners of guided walks 
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A depressão é um conceito que tem sido 
amplamente estudado, tendo em vista a sua 
alta e crescente prevalência. Ballone (2003) 
afirma que mais de 5% da população sofrerá de 
uma depressão em algum momento das suas 
vidas e mais ou menos 3% a experimentará de 
uma forma menos severa. Para este autor, a 
depressão pode interferir de maneira significa-
tiva na vida diária, nas relações sociais e no 
bem-estar geral do indivíduo, principalmente 
na fase que antecede a de jovem adulto. 

 É importante realçar que estas situações 
não acontecem só aos outros. Quase todas as 
pessoas, sejam jovens ou não, já experimen-
taram sentimentos temporários de tristeza em 
algum momento das suas vidas e na fase de 
jovem adulto este sentimento pode causar 
profundo prejuízo em todos os aspetos da vida 
do indivíduo. 

Já a autoestima, é uma experiência subjetiva 
acessível às pessoas através de relatos verbais e 
comportamentos observáveis, é expressa nas 
atitudes que o indivíduo tem consigo mesmo, 
sendo o juízo pessoal de valor (Rosenberg, 
1989). Ela é também fator decisivo na relação 
do indivíduo consigo mesmo e com os outros, 
exercendo uma marcante influência na perce-
ção dos acontecimentos e das pessoas, influen-
ciando de forma considerável o comportamen-
to e as vivências do indivíduo e dos 21 aos 40 
anos, considerados de muitas conquistas e 
feitos possuir uma autoestima baixa pode 
provocar uma quebra neste paradigma. 

A felicidade é constantemente almejada 
pelo homem, que busca se sentir satisfeito e 
vivenciar mais afetos positivos (alegria; prazer) 
do que os negativos (raiva; tristeza) e, desta 
forma, contribui para o seu bem estar subje-
tivo. Este tem como propósito considerar a 
avaliação que as pessoas fazem das suas vidas 
com base nos seus valores, necessidades e 
sentimentos, independentemente dos valo-res 
universais (Novo, 2003). A forma como se 
estrutura para ser feliz é aspeto importante na 
investigação com o o jovem adulto. 

Entretanto, é verificado que a prática de 
atividade física está associada à diminuição de 

nível de risco que um indivíduo está sujeito, à 
medida que aumenta a prática diminui os 
sintomas depressivos e proporciona a melhora 
na autoestima e bem-estar. 

 
Objetivo 

Investigar a depressão geral autoestima, o 
bem estar subjetivo em pessoas com idades de 
21 a 40 anos que fazem caminhadas com orien-
tação profissional na cidade de Montes Claros. 

 
MÉTODO 

Estudo do tipo descritivo, quantitativo e de 
corte transversal. 

A população de jovens adultos em dois 
bairros analisados foi de 200 pessoas. A 
amostra total foi de 131 indivíduos que eram 
cadastrados no Projeto Caminhar com Saúde 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Para a definição da quantidade de sujeitos par-
ticipantes do estudo, foram adotadas as orien-
tações para amostragem aleatória, estratificada 
e proporcional. 

Para mensurar a depressão geral foi utili-
zado Beck Depression Inventary- BDI (Beck, 
Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961), 
adaptação de Gorestein e Andrade (1998); a 
autoestima, Rosenberg Self-Esteem Scale (Ro-
senberg, 1989) e o Bem estar subjetivo “Me-
morial University of Newfoundland Scale of 
Happiness - MUNSH” (Kozma & Stones, 
1980). 

Na análise estatística foi utilizada uma 
MANOVA para verificar o efeito conjunto das 
variáveis independentes propostas sobre as 
variáveis dependentes. Foi adotado um erro 
tolerável de 5% e nível de confiança de 95%.  

Esta pesquisa obteve aprovação do Comitê 
de Ética da Universidade Estadual de Montes 
Claros através do Parecer Consubstanciado nº 
1642, de 18 de setembro de 2009. 

 
RESULTADOS 

Conforme os resultados da Manova, pode-
se inferir que o estado civil foi significante 
estatisticamente (p = .043) para o bem estar 
subjetivo. Quanto ao consumo de tabaco foi
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Tabela 1. 
Resultados da Manova das variáveis independentes 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes F Valor p Valor Observado 

Sexo 

Autoestima .016 .900 .052 

Depressão geral .895 .346 .155 

Bem estar subjetivo .350 .555 .090 

Escolaridade 

Autoestima 1.366 .242 .468 

Depressão geral .665 .651 .234 

Bem estar subjetivo 1.595 .167 .540 

Estado Civil 

Autoestima .960 .414 .257 

Depressão geral 1.957 .124 .493 

Bem estar subjetivo 2.800 .043 .661 

É religioso? 

Autoestima .190 .664 .072 

Depressão geral .080 .778 .059 

Bem estar subjetivo 1.307 .255 .205 

Possui doença? 

Autoestima .101 .751 .062 

Depressão geral .010 .921 .051 

Bem estar subjetivo .395 .531 .096 

Além da caminhada você 
pratica outra atividade física? 

Autoestima .804 .372 .144 

Depressão geral .356 .552 .091 

Bem estar subjetivo .022 .881 .053 

Você tem filhos? 

Autoestima 3.116 .080 .417 

Depressão geral .893 .347 .155 

Bem estar subjetivo .814 .369 .146 

Você fuma? 

Autoestima 4.353 .039 .543 

Depressão geral 34.967 .000 1.000 

Bem estar subjetivo 4.360 .039 .544 

Você consome bebida 
alcoólica 

Autoestima 1.846 .177 .271 

Depressão geral .533 .467 .112 

Bem estar subjetivo .024 .878 .053 

 
 
observado que este possui significância para a 
autoestima (p = .039), o bem estar subjetivo (p 
= .000) e a depressão geral (p = .039) dos 
indivíduos jovens adultos analisados. 

 
CONCLUSÕES 

Dentre os fatores analisados ficou eviden-
ciado que associado à depressão geral e a auto-
estima estava associada ao consumo de tabaco. 
O estado civil e o consumo de tabaco são 
fatores associados ao bem estar subjetivo de 
pessoas com idades dos 21 aos 40 anos 
praticantes de caminhada orientada. 
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