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Introdução: O processo da DAEM acomete homens a partir dos 40 anos, e ocorre principalmente 

quando a taxa hormonal de testosterona começa a diminuir gradativamente (TRAMONTANO; 

RUSSO, 2015). Nessa fase, além da diminuição dos níveis de testosterona, ocorrem sinais e 

sintomas que são distribuídos em três blocos: psicológicos, somáticos e sexuais, que se 

manifestam em intensidade leve, moderada ou severa (HEINEMANN, 2005). Especificamente, 

quando abordado os aspectos psicológicos, observa-se um forte impacto associado a queixas de 

ansiedade, aumento de estresse, distúrbios do humor, sintomas depressivos e distúrbios 

cognitivos (ABDO; AFIF-ABDO, 2007). São identificados efeitos positivos na saúde geral dos 

homens que praticam exercícios aeróbicos e resistidos (HAWKINS, et al., 2008; PELLETIER-

BEAUMONT et al., 2012) em intensidade moderada à vigorosa; o treinamento funcional é um 

tipo de treinamento que alia os exercícios citados e atua no aumento da força, da flexibilidade e 

da resistência cardiovascular, intervindo na melhora da capacidade funcional do indivíduo 

(HEINRICH et al., 2015). Um conjunto substancial de evidências científicas indica que o 

exercício físico sistematizado e regular constitui-se como uma medida eficaz para minimizar os 

efeitos das alterações que ocorrem na meia idade (AGUIAR, 2014). Essas atividades beneficiam 

aspectos psicológicos e cognitivos de homens na meia idade (CHACON-MIKAHIL et al., 2011), 

sendo possível da mesma forma atuar no processo de melhora dos sintomas da DAEM (VIEIRA; 

CARDOSO; GUIMARÃES, 2016).  Desta forma, esse estudo objetivou analisar o efeito de um 

protocolo de treinamento funcional nos sintomas depressivos, no estresse e nos sintomas da 

DAEM de homens na meia idade.  

Métodos: O ensaio clínico não randomizado foi composto inicialmente por 32 homens de 40 a 

59 anos com sintomas de DAEM, por meio de triagem obtida pela Escala dos Sintomas do 
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Envelhecimento Masculino (AMS) (HEINEMANN, 2003). No entanto somente 20 homens 

finalizaram o estudo. Os homens foram divididos em dois grupos: 1) grupo experimental (GE), o 

qual fez parte da intervenção com o protocolo de 12 semanas treinamento funcional, duas vezes 

na semana com 60 minutos/sessão (11 homens com média de idade de 49,4±5,5 anos); e 2) 

grupo controle (GC), que recebeu orientações quinzenais para a prática de exercício físico (9 

homens com média de idade de 49,9±3,7 anos). A coleta de dados foi realizada em dois 

momentos: a) pré-intervenção – antes de iniciar as aulas de treinamento funcional e b) pós-

intervenção - ao final de 12 semanas, de acordo com um questionário dividido em cinco partes: 

a) características gerais; b) Sintomas Depressivos; c) Estresse; d) Aging Male Symptoms Scale e 

e) Escala de Percepção da Magnitude de Mudança. Utilizou-se os testes Exato de Fisher, Anova 

Two way com medidas repetidas com comparação de Sydak; nível de significância de 5%. 

Resultados: No GE, foi verificada significância (p=0,018) no escore dos sintomas depressivos 

entre o período pré (12±2) e pós (7±2) (Tabela 1). No estresse e sintomas da DAEM, não foram 

encontrados resultados significativos, em relação à percepção da magnitude de mudança 72% e 

54,2% dos participantes relataram uma mudança significativa (estresse e DAEM, 

respectivamente). Pôde-se observar principalmente para o GE, mesmo não havendo diferença 

estatística significativa, que houve uma notável diminuição do escore total da DAEM (-6 

pontos). Conclusão: É possível relatar neste estudo, que um protocolo de treinamento funcional 

pode ser considerado uma opção eficaz para intervir no processo dos sintomas depressivos de 

homens na meia idade com DAEM; além de contribuir para a possibilidade de melhora nos 

sintomas da DAEM e nos níveis de estresse, de acordo com a percepção dos homens 

participantes do referido estudo. 
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Sintomas 

Depressivos 12(2) 7(2) -4 0,018   13(3) 13(3) 1,000   0 0,103 

Estresse  29(2) 28(1) -1 0,329    30(2) 28(1) 0,236   -2,3 1,000 

Tabela 1 – Comparação dos aspectos psicológicos entre os grupos experimental e controle nos períodos pré e 

pós-intervenção com treinamento funcional. Florianópolis, SC – 2017. (n=20) 

GE - Grupo Experimental (n=11); GC - Grupo Controle (n=9). ME – mudança de escore. *p valor para comparação entre os períodos pré e pós do 

GE. **p valor para comparação entre os períodos pré e pós do GC. #p valor para comparação entre os GE e GC no período pós-intervenção. Teste 

ANOVA Two-Way com medidas repetidas e teste de comparação de Sydak. 


