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RESUMO 

 

DOURADO, E. P. INFLUÊNCIA DOS SINTOMAS DE ANSIEDADE NA APTIDÃO 

AERÓBIA, HUMOR E PERCEPÇÃO DE ESTRESSE EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Jataí, 

2018. 

Introdução: Estudantes universitários passam por um importante processo de mudanças e 

exposição a eventos estressantes, os quais podem afetar diretamente a saúde e o estilo de vida 

desta população. Estas mudanças podem desencadear problemas psicológicos, tais como, 

transtornos de humor, ansiedade e estresse. Por outro lado, a prática regular de atividades 

físicas pode promover efeitos positivos no 5humor e diminuição da ansiedade e do estresse. 

Objetivo: Comparar a aptidão aeróbia, o nível de atividade física, o perfil de humor e a 

percepção de estresse de estudantes universitários em relação ao sexo e sintomas de 

ansiedade. Materiais e Métodos: Foram avaliados 180 estudantes universitários (62% 

mulheres) com faixa etária entre 18 e 30 anos. Inicialmente os participantes foram submetidos 

a anamnese e preencheram os questionários validados que permitem avaliar o nível habitual 

de atividade física, os sintomas de ansiedade, o perfil de humor e a percepção de estresse. 

Posteriormente, os voluntários foram submetidos às  avaliações antropométricas e de aptidão 

aeróbia. Resultados: Os estudantes do sexo masculino com sintomas leves de ansiedade 

tiveram um maior consumo máximo de oxigênio (VO2máx) quando comparado aos estudantes 

com sintomas moderados/graves, enquanto as mulheres não apresentaram diferenças entre 

grupos. No que se refere ao humor, foi identificado uma interação nos domínios Raiva-

Hostilidade, Fadiga e Distúrbio Total de Humor, demonstrando que houve diferenças na 

amplitude das respostas em relação aos sintomas, no entanto o comportamento das variáveis 

foram similares em ambos os sexos, com as mulheres apresentando uma menor amplitude de 

diferença quando comparado os sintomas de ansiedade.  Conclusão: Os indivíduos com 

sintomas moderados/graves de ansiedade têm maiores prejuízos fisiológicos e psicológicos 

quando comparados aos indivíduos com sintomas leves. No que se referem à aptidão aeróbia, 

os prejuízos relacionados aos sintomas de ansiedade estiveram presentes nos estudantes do 

sexo masculino. Nas variáveis psicológicas, houve diferenças na amplitude das respostas entre 

os grupos, no entanto, o comportamento das variáveis foi similar em estudantes do sexo 

masculino e feminino.  

Palavras-chaves: Ansiedade, Humor, Estresse, Aptidão aeróbia. 
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ABSTRACT 

 

DOURADO, E. P. INFLUENCE OF ANXIETY SYMPTOMS IN AEROBIC FITNESS, 

MOOD AND PERCEIVED STRESS IN UNDERGRADUATE STUDENTS. 2018. 

Dissertation (Master's degree) – University Federal of Goias, Jatai, 2018. 

 

Introduction: Undergraduate students go through an important process of changes and 

exposure to stressing events, which can directly affect the health and lifestyle of this 

population. These changes can trigger psychological problems, such as mood disorders, 

anxiety and stress. On the other hand, regular physical activity can promote positive effects on 

mood and a decrease in anxiety and stress. Objective: To compare the aerobic fitness, 

physical activity level, total mood profile and perceived stress of university students, 

considering sex and anxiety symptoms. Materials and methods: We evaluated 180 

university students, of both sexes, with ages between 18 and 30 years. Participants were 

initially submitted to anamnesis and completed the questionnaires that assessed the habitual 

level of physical activity, anxiety symptoms, mood profile and perceived stress. 

Subsequently, they were submitted to anthropometric and aerobic fitness assessments. 

Results: Males with mild anxiety symptoms had a higher maximum oxygen consumption 

(VO2max) when compared to students with moderate/severe symptoms, while women did not 

present differences between groups. Regarding mood, an interaction was identified in the 

rabies-hostility, fatigue and total mood disorders domains, showing that there were 

differences in the amplitude in relation to the symptoms, however the behavior of the 

variables were similar in both sexes, with women presenting a lower difference of amplitude 

when compared to anxiety symptoms. Conclusion: Individuals with moderate/severe anxiety 

symptoms have greater physiological and psychological impairment when compared to 

individuals with mild symptoms. As regards aerobic fitness, the harm to the symptoms was 

present in male students. In the psychological variables, there were differences in the 

amplitude of the responses in relation to the symptoms, however, the behavior of the variables 

was similar in both sexes. 

 

Key-words: Anxiety, Mood, Stress, Aerobic fitness 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudantes universitários passam por um período de mudanças ligadas ao 

desenvolvimento da sua autonomia 
1
, que afetam diretamente a sua saúde e o seu estilo de 

vida 
2
. Nesse contexto, os estudantes possuem uma maior vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de problemas psicológicos, os quais podem levar a alteração no 

comportamento e ao aparecimento de alguns transtornos 
3
, como por exemplo, os transtornos 

de humor 
4
 e ansiedade 

3
. 

O humor refere-se a um conjunto de sentimentos subjetivos de caráter transitório e 

sensível às experiências do indivíduo, podendo se apresentar em humor positivo ou negativo 

5
. O humor positivo é caracterizado por um alto nível da variável positiva (vigor) e baixos 

níveis das variáveis negativas (depressão, raiva-hostilidade, fadiga e confusão mental) 
6
. Nos 

últimos anos, os transtornos de humor estão entre os problemas psicológicos mais prevalentes 

na população 
7
.  

 A ansiedade é definida como uma patologia ou como um sintoma, que apresenta 

caráter cognitivo ou somático 
8
. Na sua forma não patológica, a ansiedade classifica-se em 

traço e estado de ansiedade 
9
. O traço de ansiedade está relacionado à personalidade de cada 

pessoa 
8 

e o estado de ansiedade refere-se a situações transitórias de tensão e preocupação 
10

. 

Os transtornos de ansiedade estão entre as condições psiquiátricas mais comuns na população 

em geral 
11

. 

 Outro fator presente na vida universitária é a condição de estresse 
12

. O estresse é um 

estado de tensão emocional ou mental, resultante de eventos adversos ou condições 

ambientais exigentes 
13

. Esse termo refere-se às reações que o indivíduo apresenta, diante do 

estressor para lidar com determinado tipo de obstáculo. A ansiedade está fortemente vinculada 

com o estresse 
14

 e apresentam a associação de alguns aspectos, como, por exemplo, a 

condição de estresse ambiental, a excitação fisiológica, a avaliação cognitiva e o 

comportamento dos indivíduos perante tais aspectos. Também é relatado na literatura que o 

estresse é capaz de promover o aparecimento de transtornos de ansiedade, assim como a 

ansiedade pode levar ao surgimento de um novo ciclo de estresse 
13

. 

Os tratamentos convencionais para os transtornos de humor 
15

, ansiedade 
16

 e estresse 

17
 são a farmacoterapia e a psicoterapia

 15-17
. No entanto, o uso de fármacos pode promover o 

surgimento de diversos efeitos colaterais 
16

 e a psicoterapia muitas vezes apresenta um alto 

custo ao paciente 
18

. Nesse sentido, a prática regular de atividade física pode ser tão eficaz na 
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redução dos transtornos de humor 
5
, ansiedade e estresse

 19
, quanto às intervenções 

farmacológicas e psicoterapêuticas, além de ser mais saudável, econômica e apresentar maior 

adesão quando comparado aos tratamentos convencionais 
20

. Evidências científicas 

demonstram que a atividade física aeróbia tem recebido atenção, visto que este tipo de 

atividade gera sensações fisiológicas semelhantes às desencadeadas pelas reações de 

ansiedade, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese e taquipneia. Assim, a exposição 

repetida a estímulos interoceptivos relacionadas com a ansiedade por meio da atividade física 

pode promover a extinção dos medos destas sensações 
21

.  

Diversos fatores podem influenciar a saúde mental e o estilo de vida das pessoas 
22

. Na 

população geral, a saúde mental não tem recebido atenção necessária dos programas de saúde 

pública 
23

. Além disso, os estudantes universitários tem representado um grupo de alto risco
 

24
, que apresentam comportamentos preocupantes, como por exemplo, consumo de álcool, 

tabagismo, inatividade física e outros, que podem estar ligados com problemas psicológicos 

desenvolvidos por essa população
 2

.  

Assim, a literatura tem demonstrado que os estudantes universitários tem apresentado 

o surgimento dos transtornos de humor 
4
, ansiedade e estresse 

25
, sendo a ansiedade o 

distúrbio psicológico mais prevalente entre os estudantes 
26

. Com isso, tem sido evidenciado 

que os autorrelatos dos sintomas de ansiedade e traços de afeto negativo estão associados 

negativamente com a prática de atividade física ao longo do tempo. Além disso, indivíduos 

com uma maior sensibilidade aos sintomas de ansiedade apresentam uma menor adesão a 

prática de atividade física. Sendo assim, nota-se que os indivíduos mais sensíveis à ansiedade 

podem apresentar um menor nível de atividade física 
27

, um dos principais componentes que 

avalia as medidas de saúde 
28

. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo comparar  

aptidão aeróbia, o nível de atividade física, o perfil de humor e a percepção de estresse de 

estudantes universitários em relação ao sexo e sintomas de ansiedade.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Saúde Mental e Estilo de vida 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem apontado a saúde mental como um 

elemento fundamental da saúde. A saúde mental é definida como um estado de bem-estar no 

qual o indivíduo tem conhecimento de seu potencial, enfrenta os estressores normais da vida, 

executa as funções profissionais de forma eficaz e contribui para a sua comunidade 
29

. Assim, 

o estado de saúde mental completo é caracterizado pela ausência de sintomas 

psicopatológicos e a existência de elevados índices de bem-estar 
22

. 

A saúde mental de cada ser humano é dependente das suas experiências, que estão 

relacionadas, em parte, com os locais onde vivem, fatores biológicos, genéticos e de 

circunstâncias pessoais 
30

. Assim, o estilo de vida que cada pessoa adota em seu cotidiano 

exerce uma importante função no seu estado de saúde
 22

. Segundo a OMS, o termo estilo de 

vida é caracterizado por comportamentos modificáveis que podem promover um efeito 

profundo nos indivíduos, além de estar vinculado a diversos fatores que refletem os valores, 

atitudes e oportunidades na vida da pessoa 
31

. 

O estilo de vida recebe influência de vários tipos de comportamentos, tais como, a 

regularidade na prática de atividades físicas, a adoção de uma alimentação saudável, o uso do 

tabagismo e do consumo de álcool, além de influências advindas com o relacionamento 

familiar e com amigos, com a capacidade de controle do estresse, entre outros 
32

. Alguns 

desses fatores de estilo de vida afetam negativamente a saúde dos indivíduos e podem ser 

modificáveis e outros que afetam de forma positiva, que ao serem ministrados corretamente, 

podem contribuir para um estilo de vida mais saudável 
33

.  

Nesse contexto, vale ressaltar a importância da adoção de estilos de vida saudáveis 

para a melhora do bem-estar psicológico e social, o qual auxilia no tratamento de diversas 

psicopatologias e na preservação das funções cognitivas. As evidências científicas apontam 

algumas estratégias importantes para se ter um bom estilo de vida, sendo elas: atividade física, 

nutrição e dieta adequadas, convívio com a natureza, recreação, relacionamentos saudáveis, 

relaxamento e controle do estresse e abrangência religiosa e espiritual 
34

. 

Um estudo realizado com 621 adultos demonstrou que o bom estado de saúde mental 

foi relatado principalmente por indivíduos do sexo masculino, casados, não obesos, não 

fumantes e que realizavam atividade física. Enquanto isso, o estado de saúde mental ruim 

estava associado com obesidade e tabagismo. No estudo, os autores concluíram que a adoção 
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de melhores estilos de vida poderia levar a melhora da saúde mental e física, evidenciando 

que a saúde mental e o estilo de vida apresentam uma relação recíproca 
23

. 

 

2.2 Estudantes universitários, Saúde Mental e Estilo de Vida  

Os estudantes universitários estão propensos a passarem por uma fase de transição 

crítica, na qual eles migram da adolescência para a fase adulta, sendo um dos períodos mais 

estressantes da vida desses indivíduos 
12

. Nesse período, os universitários precisam adaptar-se 

as diversas mudanças psicossociais e psicológicas, enfrentar demandas sociais e acadêmicas, a 

fim de se prepararem para o futuro profissional 
1
. 

Portanto, o ingresso na universidade gera aos estudantes um conjunto de condições 

estressantes
 35

. Os principais desafios do primeiro ano estão relacionados com a transição e 

adaptação, enquanto que ao decorrer do curso, emergem questões relacionadas com a 

permanência e ao sucesso acadêmico
 22

.  

De acordo com as condições estressantes do âmbito universitário, pode-se encontrar 

estressores externos, como cronogramas a serem cumpridos, formas de avaliação, novos 

métodos de ensino, mudanças de residência, afastamento dos familiares e da cidade de 

origem, entre outros; e estressores internos, como problemas no relacionamento interpessoal, 

dificuldades na assertividade, alterações da autoestima e cobranças pessoais 
35

.  

Sendo assim, ao levar em consideração os aspectos relacionados com o estilo de vida 

dos estudantes universitários, os comportamentos mais preocupantes entre esses indivíduos 

são a alimentação inadequada, o tabagismo, o consumo de álcool e a inatividade física que 

podem estar ligados com o sofrimento psicológico dessa população 
2
. 

Em um estudo realizado com estudantes universitários constatou que esses indivíduos 

apresentaram maiores níveis de estresse psicológico (83,9%), quando comparados com a 

população em geral (29%), insinuando que os acadêmicos são considerados um grupo de alto 

risco 
24

. De acordo com o relatório do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis de 2004 e 2011, o percentual de universitários que apresentaram 

sofrimento psíquico foi respectivamente de 36,90% e 47,70%
 36, 37

. Esses problemas 

psicológicos podem ser mais ou menos grave, dependendo do país ou continente. 

Um estudo realizado na Europa demonstrou que os acadêmicos da Europa ocidental 

apresentavam um estilo de vida saudável quando comparado ao da Europa Oriental, nos 

seguintes comportamentos: tabagismo, alimentação e consumo de álcool. Além disso, notou-

se que os estudantes da Europa oriental estavam mais deprimidos 
38

. 
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Desse modo, diante dos novos problemas que ocorrem durante a vivência acadêmica, 

estudantes universitários apresentam uma maior vulnerabilidade para desenvolver problemas 

psicológicos, os quais podem alterar o comportamento e levar ao aparecimento de alguns 

tipos de transtornos, tal como os transtornos de ansiedade. Evidências científicas demonstram 

que o transtorno de ansiedade é o distúrbio mais comum de saúde mental entre os estudantes, 

desencadeando um baixo desempenho nas avaliações e redução do interesse na aprendizagem 

3
. 

As morbidades psicológicas dos estudantes universitários representam um grande 

problema de saúde pública 
1
. Cabe ressaltar que, quando esses sintomas não são tratados, 

poderá desencadear evasão acadêmica 
39

 e, em casos extremos, os estudantes podem 

desenvolver outros transtornos psicológicos, podendo levar o indivíduo ao suicídio 
22

.  

Por outro lado, a literatura aponta que estudantes universitários com uma boa saúde 

mental apresentam um melhor desempenho acadêmico. Além disso, as intervenções 

relacionadas com o fortalecimento das capacidades emocionais, sociais e de tomada de 

decisões desencadeiam um efeito positivo no âmbito universitário 
22

. 

 

2.3 Transtornos do Humor 

O humor é uma representação da saúde psicológica do indivíduo e refere-se a um 

conjunto de sentimentos subjetivos de caráter transitório e sensível às experiências do 

indivíduo, podendo se apresentar em humor positivo ou negativo 
5
. O humor positivo é 

caracterizado por um alto nível de vigor (variável positiva) e baixos níveis de depressão, 

raiva-hostilidade, fadiga e confusão mental (variáveis negativas) 
6
, enquanto que o humor 

negativo está relacionado a um baixo nível do vigor 
5
 e altos níveis das variáveis negativas 

40
.  

Os transtornos do humor são classificados em transtornos depressivos, que é a 

associação de sintomas de humor predominantemente baixo; transtornos bipolares, que é 

definido pela recorrência e alternância de episódios de depressão e mania; e transtornos 

relacionados com a etiologia do mesmo, decorrentes de uma condição médica ou induzidos 

por substância 
41

. 

 Os transtornos de humor são as afecções psiquiátricas que têm apresentado maior 

prevalência nos últimos anos
 7

. A etiologia para o desenvolvimento dos transtornos do humor 

envolvem interações entre predisposição genética e fatores biológicos não genéticos, fatores 

sociais e psicológicos 
15

. 

Os transtornos de humor representam um crescente problema mundial da saúde 
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pública, que tem gerado despesas econômicas e sofrimento na população 
5
. Segundo dados da 

OMS, uma em cada quatro pessoas será afetada por distúrbios mentais ou neurológicos ao 

longo de suas vidas em toda a população mundial, sendo que atualmente cerca de 450 milhões 

de indivíduos são afetados com esses transtornos 
42

. Em especial, os transtornos de ansiedade 

estão entre as condições psiquiátricas mais comuns na população em geral
 11

.  

 

2.4 Ansiedade 

 A ansiedade é definida como uma patologia ou como um sintoma, que apresenta 

caráter cognitivo ou somático. No aspecto cognitivo, as reações ou sintomas indicam 

sentimentos subjetivos como medo, impaciência e tremores indefinidos; e no aspecto 

somático apresenta manifestações fisiológicas, como cefaleia, taquicardia, diarreia e 

distúrbios do sono 
8
.  

 Na sua forma não patológica, a ansiedade classifica-se em traço e estado de ansiedade 

9
. O traço de ansiedade está relacionado à personalidade de cada pessoa e se refere às 

diferenças de reação diante das situações ameaçadoras 
8
, já o estado de ansiedade refere-se a 

situações transitórias de tensão e preocupação, que podem variar em intensidade, dependendo 

de cada momento vivido pelo indivíduo 
10

. 

 Segundo critérios estabelecidos pela Associação Psiquiátrica Americana, na 5ª edição 

do Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade 

são classificados em transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, 

fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento, transtorno de ansiedade devido 

outra condição médica, outro transtorno de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade 

não especificado 
43

. 

 A ansiedade é uma manifestação que o indivíduo apresenta diante de algum perigo 

proveniente de situações ameaçadoras, a qual se apresenta como uma forma de adaptação na 

formação de respostas a esses estímulos 
44

.  A normalização de um evento de ansiedade 

ocorrerá após a retirada do estímulo e retorno ao estado de equilíbrio. No entanto, se a fase de 

excitação persistir, poderá desenvolver algumas doenças, como os transtornos de ansiedade 
8
. 

Os transtornos de ansiedade estão entre os primeiros transtornos mentais a se 

manifestarem nos indivíduos e é o mais prevalente dos transtornos psiquiátricos 
45

. Em 2015, 

a OMS estimou que cerca de 3,6% da população mundial apresentava transtornos de 

ansiedade, sendo um número total de 264 milhões de pessoas vivendo esses transtornos. Além 
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disso, os dados epidemiológicos demonstram que os transtornos de ansiedade apresentam uma 

maior prevalência nas mulheres (4,6%) do que nos homens (2,6%) 
46

 e, frequentemente 

atingem os indivíduos acima de 18 anos de idade 
8
. O transtorno de ansiedade tem acarretado 

um gasto econômico de cerca de 44 bilhões de dólares nos Estados Unidos 
9
. A prevalência da 

ansiedade em adultos jovens varia de 5 a 19% 
47

. Sendo que nos Estados Unidos, cerca de 40 

milhões de adultos sofrem com esse transtorno num determinado ano, com uma taxa de 

prevalência de aproximadamente 18%
 13

. No Brasil, o relatório da OMS mostra que os 

transtornos de ansiedade afetam 9,3% (18.657.943) da população
 46

.  

 Na população específica de estudantes brasileiros, a prevalência de transtornos de 

ansiedade em uma amostra de 2319 universitários foi de cerca de 11,6%
 48

. Na Colômbia, a 

prevalência de sintomas de ansiedade em uma amostra de 973 estudantes universitários foi de 

76,2% 
49

.  Em outra pesquisa realizada com 506 universitários da Malásia revelou que cerca 

de 34% dos indivíduos apresentaram ansiedade moderada e 29% tinham ansiedade grave ou 

extremamente grave 
50

. Esses resultados demonstram a presença de sintomas de ansiedade na 

população geral e, em específico, em estudantes universitários. 

 

2.5 Estresse 

O estresse é um estado de tensão emocional ou mental, de caráter autonômico e 

automático, resultante de eventos adversos ou condições ambientais exigentes 
13

. Esse termo 

refere-se às reações que o indivíduo apresenta, diante do esforço para lidar com determinado 

tipo de obstáculo 
14

. 

O estresse é um processo complexo proveniente de uma resposta inespecífica do 

indivíduo frente a um estressor externo ou interno 
51

.  As reações dos indivíduos frente os 

fatores estressantes ocorrem de diferentes formas, a depender das condições fisiológicas, 

cognitivas e afetivas 
13

. 

A resposta orgânica aos estressores foi descrita por Selye, como a Síndrome de 

Adaptação Geral e apresenta três fases. A primeira é caracterizada pela fase de alerta, na qual 

o corpo libera adrenalina 
51

 preparando o indivíduo para agir em uma emergência 
52

 e 

assegurando a sua sobrevivência. A segunda é a fase de resistência, em que o indivíduo tenta 

lidar com os fatores estressores, a fim de manter a homeostase. A terceira fase é a exaustão, 

caracterizada pela persistência dos estressores em frequência e intensidade 
51

. 

De acordo com a OMS, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial 
53

. 

Segundo dados da American Psychological Association, em 2013, cerca de 42% dos 
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indivíduos adultos relataram aumento do nível de estresse nos últimos anos e 36% relataram 

que não houve redução desses níveis 
54

. 

Em um estudo com 2195 brasileiros, na faixa etária de 18 a 75 anos de idade, 

evidenciou que 34,26% dos entrevistados percebem que seu nível de estresse está extremo e 

que 4,02% relata que está experimentando estresse extremo 
55

. 

Em um estudo realizado com 442 estudantes universitários de medicina do Egito, na 

faixa etária de 18 a 22 anos de idade, demonstrou que a prevalência global de estresse foi de 

62,5% 
12

. Em outra pesquisa realizada com acadêmicos da Malásia verificou que cerca de 

18,6% apresentavam escore de estresse moderado e 5,1% tiveram escores de estresse severo 

50
. Estes dados demonstram que é comum a presença dos sintomas de estresse em estudantes 

universitários. 

 

2.6 Relação estresse e ansiedade 

A ansiedade e o estresse apresentam a associação de alguns aspectos, entre eles, o 

estressor ambiental, a excitação fisiológica, a avaliação cognitiva e o comportamento dos 

indivíduos perante tais aspectos 
13

. De acordo com a American Psychological Association, a 

ansiedade e o estresse são caracterizados por preocupação dos pensamentos, sentimento de 

tensão e alterações físicas 
56

.  

As diferenças entre ansiedade e estresse é que a ansiedade está mais relacionada com 

aspectos situacionais, excitação fisiológica autonômica e tensão muscular, enquanto o estresse 

está mais vinculado com a impaciência, irritabilidade e dificuldade de relaxamento 
56

. 

Os níveis normais de estresse e ansiedade são benéficos aos indivíduos, e os níveis 

acentuados de ansiedade e estresse podem ocasionalmente serem necessários para um bom 

desempenho e sobrevivência. Porém, quando esses níveis de ansiedade e estresse tornam-se 

exorbitantes e o indivíduo não alcança as estratégias de adaptação, há grande chance de 

transformarem em transtornos de ansiedade. Desse modo, o estresse é capaz de promover o 

aparecimento de transtornos de ansiedade, e a ansiedade pode levar ao surgimento de um 

novo ciclo de estresse 
13

. 

A fim de observar a relação entre eventos de vida estressante e o aparecimento de 

transtornos de ansiedade, foi realizada uma pesquisa longitudinal prospectiva com 303 

adolescentes, de 12 a 13 anos de idade, com o intuito de avaliar a associação de eventos 

estressantes (discussão entre pais e filhos) e o surgimento de transtornos de ansiedade e 

depressão. Os dados foram coletados anualmente durante quatro anos. Os autores concluíram 



 
 

23 

 

que os eventos estressantes crescentes ou persistentes foram preditivos para os sintomas de 

ansiedade, e a presença desses sintomas em níveis acentuados de forma crônica ou crescentes 

aumentam a possibilidade de surgimento de transtornos de ansiedade 
57

. 

Em um estudo genético, realizado com 184 pares de gêmeos, entre 14 e 17 anos de 

idade, o qual tinha como objetivo verificar se os transtornos de ansiedade ou depressão estão 

associados com estressores negativos em indivíduos com suscetibilidade genética, observou-

se que os estressores promovem o surgimento de sintomas de ansiedade ou depressão, a partir 

de uma predisposição genética ou pelo aumento da vulnerabilidade proveniente de efeitos 

ambientais 
58

. 

 

2.7 Tratamento: distúrbios de humor, ansiedade e estresse  

Os tratamentos mais comuns para os transtornos de ansiedade 
16

 e humor 
15

 são a 

farmacoterapia e a psicoterapia 
15, 16

.  

Na farmacoterapia são utilizados fármacos de diversas classes de drogas para o 

tratamento dos transtornos de ansiedade. Vários tipos de antidepressivos, como inibidores 

seletivos da recaptação da serotonina, inibidores da recaptação da noradrenalina serotonina, 

antidepressivos tricíclicos e inibidores de monoamina oxidase, além de benzodiazepínicos, 

estão em uso para o tratamento da ansiedade 
45

. 

No entanto, o uso de fármacos para tratar esses transtornos possui eficácia limitada a 

longo prazo 
59

 e induz o surgimento de efeitos colaterais, como ganho de peso, aumento da 

pressão arterial, hiperglicemia, hiperlipidemia 
16

, dependência, alteração da cognição e 

memória, sonolência e disfunção sexual 
59

. 

Assim, há uma grande procura por novas alternativas eficazes de tratamentos, as quais 

não causem efeitos colaterais indesejados. Nesse contexto, a atividade física parece ser uma 

forma de tratamento potencial, o qual tem sido amplamente descrito na literatura 
5, 16, 60

.  

Uma metanálise, na área da atividade física e saúde mental, descreve que a prática 

regular de atividade física pode ser tão eficaz na redução da ansiedade, quanto as intervenções 

farmacológicas e psicoterapêuticas, além de possuir o benefício de ser mais saudável, 

econômica e apresentar maior adesão quando comparado aos tratamentos convencionais 
20

. 

Desse modo, levando em consideração todas as técnicas comportamentais utilizadas 

para o controle do humor, a atividade física tem demonstrado ser a mais efetiva na diminuição 

do humor negativo, na redução da tensão e no aumento da energia. Por esse motivo, a 
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atividade física pode ser uma alternativa na prevenção e tratamento de distúrbios psicológicos 

e na melhoria do estado de humor 
5
. 

Em detrimento dos vários tratamentos para a redução do estresse, como o tratamento 

medicamentoso, terapia comportamental, atividades recreativas, técnicas de relaxamento, a 

atividade física também tem sido a mais recomendada e bem sucedida no alívio dos sintomas 

de estresse 
17

. Estudos tem demonstrado que a atividade física apresenta a função de proteção 

contra os efeitos nocivos do estresse na saúde mental e física dos indivíduos 
19, 61

.   

 

2.8 Atividade Física, Humor e Estresse  

Existem grandes descobertas na literatura evidenciando que a atividade física e o 

exercício físico apresentam efeitos positivos no humor e ansiedade 
62

. Em relação à prescrição 

do exercício físico para a promoção da saúde mental, nota-se a realização de vários estudos 

que tem se atentado para a intensidade e o tipo de exercício necessário para promover uma 

melhora nos estados de humor e ansiedade 
5
. 

Uma metanálise realizada com 36 ensaios clínicos randomizados examinou o efeito do 

exercício físico agudo na melhora do estado de ansiedade em adultos. A análise da revisão 

revelou que uma única sessão de exercício físico resultou em uma melhoria no estado de 

ansiedade quando comparado com condições controle (treinamento de modificação da 

atenção, atividade placebo e repouso quieto) 
63

.  

Outra metanálise com o intuito de avaliar o efeito da atividade física na ansiedade 

demonstrou maior redução dos níveis de ansiedade nos grupos com intervenção quando 

comparado com os grupos sem tratamento e com outras formas de tratamento. Além disso, os 

achados evidenciaram que os grupos de atividade física apresentaram maior diminuição da 

ansiedade do que os indivíduos que foram submetidos a outras formas de tratamento 
16

. 

Em outra revisão que analisou a influência da atividade física sobre os transtornos de 

ansiedade foi observado que as atividades físicas aeróbias (abaixo do limiar de lactato – 

intensidade moderada) são as mais indicadas. No entanto, é importante ressaltar que não está 

bem estabelecido na literatura os efeitos sobre a ansiedade das atividades físicas de 

característica anaeróbia 
8
.  

Além disso, a atividade física pode atuar no controle do estresse. Uma revisão de 

literatura evidenciou que a prática regular de atividades físicas pode promover uma proteção 

contra os efeitos deletéricos do estresse 
19

. Em um ensaio clínico que buscou comparar o 
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efeito de um programa de atividade física aeróbia (15 semanas) e uma condição controle, 

evidenciou redução nos relatos das dificuldades em lidar com eventos estressantes diários 

após seis semanas no grupo atividade física quando comparado com o controle 
64

.  

Dessa forma, nota-se que a atividade física aeróbia tem sido um tratamento eficaz e 

eficiente para os transtornos de ansiedade e de humor. Estudos relatam que a atividade física 

aeróbia gera sensações fisiológicas semelhantes às desencadeadas durante as reações de 

ansiedade, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese, taquipneia, entre outras. Assim, 

a exposição repetida a estímulos interoceptivos relacionadas com a ansiedade por meio da 

atividade física pode promover a extinção dos medos destas sensações
 21

.  

Entre todas as vantagens advindas com a prática regular de atividade física, o aumento 

da aptidão aeróbia tem sido apontado como um fator importante relacionado a saúde do 

indivíduo 
65

. O indicador mais confiável da predição da aptidão cardiorrespiratória é o 

consumo máximo de oxigênio (VO2máx), que avalia a máxima capacidade de consumo de 

oxigênio pelo corpo do indivíduo após um esforço máximo
 66

. Além disso, o VO2máx tem sido 

utilizado para monitoramento e prescrição de protocolos de atividades aeróbias e é 

considerado uma importante medida preditiva de morbidades associadas 
67

. 

De acordo com a American College of Sports Medicine, a prática regular de atividade 

física apresenta uma relação inversa com a mortalidade prematura, doença cardiovascular, 

doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito tipo 2, derrame, 

osteoporose, síndrome metabólica, obesidade, câncer de mama e cólon, depressão, função 

cognitiva, dentre outros. Assim, a prática de atividades físicas de forma regular promove 

aumento da captação máxima de oxigênio, redução do gasto de oxigênio miocárdico, 

diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial e outros benefícios nas funções 

cardiovasculares e respiratórias. Além disso, as atividades físicas promovem redução da 

ansiedade e depressão, aumento da função cognitiva, aumento da sensação de bem-estar e 

melhora do desempenho no trabalho e em atividades esportivas 
68

. 

A prática regular de atividade física é essencial em qualquer idade da vida do 

indivíduo e tem sido considerada um método de melhora e preservação da saúde e qualidade 

de vida 
69

. Alguns estudos transversais têm evidenciado a associação dos altos níveis de 

atividade física habitual (autorrelato) com uma melhor saúde mental 
70

. Outro estudo foi 

realizado com adolescentes buscando analisar os níveis de prática de atividade física habitual 

e verificou-se que os indivíduos do sexo masculino eram mais fisicamente ativos quando 

comparado com o sexo feminino. Além disso, foi observado que os níveis de atividade física 

habitual tenderam a reduzir com a idade, principalmente entre os participantes do sexo 



 
 

26 

 

feminino
 71

.  

Em relação a intensidade da atividade, foi observado que em amostras não clínicas 

submetidas a atividade física de maior intensidade apresentou maiores reduções na ansiedade 

em indivíduos fisicamente ativos quando comparado com indivíduos sedentários
 72

. Assim, o 

autorrelato do nível de atividade física (recreativo) está correlacionado com melhor saúde 

mental, incluindo menos sintomas de ansiedade, após controle de algumas variáveis, tais 

como, idade, sexo e doença 
62

. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Comparar a aptidão aeróbia, o nível de atividade física, o perfil de humor e a 

percepção de estresse de estudantes universitários, considerando o sexo e os sintomas de 

ansiedade.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar a associação da aptidão aeróbia e do nível de atividade física habitual com 

sintomas de ansiedade, estresse e perfil de humor dos estudantes universitários estratificados 

por sexo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Procedimentos Éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás - UFG (CEP sob o parecer nº 2.331.601). Os procedimentos experimentais seguiram os 

princípios da Declaração de Helsinque. Todos os voluntários foram esclarecidos sobre todos 

os procedimentos e, concordando em participar, os mesmos leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada na Clínica Escola 

de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (Campus Jatobá), nos 

consultórios do curso de Medicina (Campus Riachuelo) e no Hospital Padre Tiago da 

Providência de Deus. 

 

4.2 Amostra 

  Os participantes do estudo foram selecionados considerando os seguintes critérios de 

inclusão: ter entre 18 e 30 anos de idade, Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 18,5 e < 30 

kg/m
2
; não apresentar histórico de doenças cardiovasculares ou respiratórias, não ser fumante, 

não fazer uso de medicamentos psiquiátricos, não ter participado de tratamento com 

psicoterapia nos últimos seis meses e estar apto a realizar atividades físicas. O critério de não 

inclusão adotado foi não ter completado todas as etapas de avaliação do estudo. 

Inicialmente os participantes foram avaliados por anamnese e escalas/questionários 

que avaliaram a aptidão para a prática da atividade física, o nível habitual de atividade física, 

os sintomas de ansiedade, o perfil de humor e a percepção de estresse. Posteriormente, foram 

submetidos às  avaliações antropométricas (medidas de massa corporal e estatura) e de 

aptidão aeróbia. 

Após a inclusão no estudo, os participantes foram alocados em dois grupos: Grupo 

SINTOMAS LEVES (sem sintomas ou com sintomas leves de ansiedade; Inventário de 

Ansiedade de Beck < 20) e Grupo SINTOMAS MODERADOS/GRAVES (sintomas 

moderados a graves; Inventário de Ansiedade de Beck ≥ 20) 
73

. 

 

4.3 Desenho do Estudo 

Este é um estudo de corte transversal, cujo procedimento experimental foi subdividido 
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da seguinte forma: 

- Etapa 1: Inicialmente, os voluntários que concordaram com os procedimentos 

experimentais, leram e assinaram o TCLE. A seguir, foi realizada a triagem, que consistiu na 

coleta dos dados socioeconômicos e anamnese semiestruturada (história de doenças atuais e 

pregressas, quantidade e frequência do consumo de cafeína, álcool, cigarros e outras drogas, 

uso de medicações que afetam o sistema nervoso central e período menstrual). 

- Etapa 2: Os participantes realizaram o preenchimento dos questionários que 

avaliaram a aptidão para a prática da atividade física, o nível habitual de atividade física, os 

sintomas de ansiedade, o perfil de humor e a percepção de estresse. 

- Etapa 3: Os voluntários foram submetidos às avaliações antropométricas, coleta dos 

dados vitais e avaliação da aptidão aeróbia. 

 

4.4 Instrumentos de Avaliação 

4.4.1 Avaliações Subjetivas  

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

O PAR-Q foi utilizado para avaliar a condição cardiovascular, osteomioarticular e 

outros motivos que poderiam impedir a prática de atividade física sem supervisão médica. O 

instrumento é constituído por sete perguntas sobre o estado de saúde do indivíduo e identifica 

se o mesmo está apto a iniciar um programa de atividade física. Assim, se uma das questões 

for afirmativa, será recomendada uma avaliação com o médico antes do início do programa de 

atividade física, enquanto que a resposta negativa em todas as perguntas, garante ao indivíduo 

condições adequadas para a prática de atividade física 
74, 75

. 

 

Questionário de Atividade Física Habitual (Baecke) 

O questionário de Atividade Física Habitual (Baecke) tem sido utilizado para avaliar o 

nível de atividade física habitual (NAFH). Sendo autoaplicativo é constituído por 21 itens, 

divididos em três esferas: 1) atividade física ocupacional; 2) atividade física esportiva e 3) 

atividade física de lazer. O escore total é obtido por meio da somatória dos três domínios, 

sendo que quanto maiores os escores, maior é o nível de atividade física do indivíduo 
76, 77

.  
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Profile of Mood States (POMS) 

O Questionário POMS foi usado para avaliar o perfil de humor. Este instrumento 

possui 65 itens e seis domínios: tensão-ansiedade; depressão; raiva-hostilidade; vigor; fadiga; 

confusão mental. O escore total é derivado da diferença entre os escores da escala vigor e a 

soma dos escores dados pelas outras subescalas 
78

. 

 

Inventário de Ansiedade de Beck  

O Inventário de Ansiedade de Beck é utilizado para avaliar sintomas de ansiedade e foi 

validado por Cunha 
73

 e trata-se de um instrumento que avalia o nível de sintomas de 

ansiedade. Consiste de 21 itens, com respostas classificadas em uma escala de Likert de 0 a 63 

pontos (0-10: mínimo; 11-19: leve; 20-30: moderado e 31-63: grave) 
73

. 

 

Escala de Estresse Percebido 

A Escala de Estresse Percebido (PSS) é um instrumento utilizado para avaliar o grau 

em que as situações da vida de um indivíduo são consideradas estressantes. A PSS-10 

consiste de dez itens originais do PSS (Cohen e col., 1983), em que os entrevistados analisam 

a frequência de seus pensamentos e sentimentos relacionados com as situações ocorridas no 

último mês. A escala apresenta seis itens negativos (1, 2, 3, 6, 9 e 10) e quatro itens positivos 

(4, 5, 7 e 8), sendo que cada item é avaliado numa escala do tipo Likert (1: nunca a 5: muito 

frequentemente). A pontuação é obtida da seguinte forma: os itens positivos apresentam 

pontuação invertida e, a seguir, os itens negativos são somados, de acordo com a resposta 

selecionada. Os escores variam de 0 a 40 e escores mais altos indicam maior estresse 
79

. 

 

4.4.2 Avaliações Físicas 

Antropometria 

As medidas da massa corporal e estatura foram obtidas por meio de uma balança 

digital e estadiômetro (Welmy®), respectivamente. O IMC foi calculado por meio da divisão 

da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m
2
). A classificação do IMC adotada foi 

segundo a preconizada pela OMS 
80

.  
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Teste do Degrau de McArdle 

 O Teste do Degrau de McArdle foi realizado para determinação indireta da capacidade 

aeróbia ou VO2máx, isto é, a estimativa da capacidade aeróbia. Para o teste os participantes 

subiram e desceram um degrau com altura padronizada de 41,25 centímetros durante 3 

minutos. Os participantes do sexo masculino realizaram o teste em um ritmo (cadência) de 24 

ciclos completos (96 batidas por minuto) e as participantes do sexo feminino com 22 ciclos 

completos por minuto (88 batidas por minuto). A cadência foi controlada por meio de um 

metrônomo digital instalado em um celular (Metronome Beats). Após 3 minutos de atividade, 

o participante ficou parado na posição ereta e um supervisor treinado mediu a pulsação (na 

área radial) nos primeiros 5 segundos. Em seguida, o supervisor mediu a frequência cardíaca 

(FC) de recuperação durante 15 segundos, a qual foi multiplicada por 4 para determinar a 

frequência cardíaca por minuto. Após a obtenção dessas informações foi estimada a 

capacidade aeróbia máxima utilizando as seguintes equações 
81

. 

 

Homens: VO2máx.(mL/kg/min) = 111,33 - (0,42 x FC) 

Mulheres: VO2máx.(mL/kg/min) = 65,81 - (0,1847 x FC) 

 

4.5 Análise dos dados 

Para a análise dos dados utilizou-se o software Statistica® (Statsoft, Inc, versão 7.0). 

As características físicas (idade, estatura, massa corporal e índice de massa corporal) foram 

comparadas entre os sexos, utilizando o Test t de student. O teste ANOVA Two-way/Fatorial 

foi usado para comparar as variáveis físicas e psicológicas em relação ao sexo e aos sintomas 

de ansiedade (sexo, grupo, sexo*grupo). Para verificar a posição das diferenças foi usado o 

teste Post Hoc de Bonferroni. Correlações entre as variáveis físicas e psicológicas foram 

investigadas pelo coeficiente de correlação de Pearson. Os dados estão expressos como média 

± desvio padrão (DP) e o nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Amostra 

Foram recrutados 420 voluntários para participar do estudo. Desse total, 240 não foram 
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incluídos pelos seguintes motivos, 181 participantes não se interessaram em participar do 

estudo, 31 participantes não completaram as etapas do estudo, 14 faziam uso de 

medicamentos psiquiátricos, 4 participavam de tratamento de psicoterapia, 3 voluntários 

apresentavam histórico de doenças cardiovasculares, 3 eram fumantes, 2 não estavam dentro 

da faixa etária do estudo e 2 faziam uso de medicamentos e eram fumantes. A amostra final 

foi composta por 180 participantes (Mulheres: 61,7% e Homens: 38,3%). As características 

físicas dos participantes, estratificados por sexo estão descritas na Tabela 1. Observou-se 

diferenças significativas nas seguintes variáveis: estatura (t(177) = -13,05; p < 0,001), massa 

corporal (t(177) = -9,06; p < 0,001) e IMC (t(177) = -3,25; p = 0,001), indicando que os homens 

apresentam maior estatura, massa corporal e IMC comparados às mulheres. Quando os 

participantes foram distribuídos de acordo com as queixas de ansiedade, o grupo SINTOMAS 

LEVES foi composto por 124 indivíduos (Mulheres: 57,3% e Homens: 42,7%) e o grupo 

SINTOMAS MODERADOS/GRAVES por 56 indivíduos (Mulheres: 71,4% e Homens: 

28,6%). 

 

Tabela 1 - Características físicas dos participantes do estudo estratificados por sexo.  
 

 
 

FEMININO 

(n = 111) 

 

MASCULINO 

(n = 69) 

 

TOTAL 

(n = 180) 

Idade (anos) 21,9 ± 3,1 22,0 ± 2,7 22,0 ± 2,9 

Estatura (m) 1,63 ± 0,06 1,77 ± 0,07* 1,68 ± 0,09 

Massa Corporal (kg) 58,9 ± 10,9 74,9 ± 12,5* 65,0 ± 13,9 

IMC (kg/m
2
) 22,1 ± 3,8 24,0 ± 3,6* 22,9 ± 3,9 

IMC: Índice de Massa Corporal; Test t de Student para amostras independentes. Dados apresentados como média 

± desvio padrão. * diferença entre sexos, p ≤ 0,05. 

 

5.2 Diferenças entre os sexos 

 Foram observadas diferenças significativas na aptidão aeróbia (F(1,176) = 194,06; p < 

0,001), nas variáveis de atividade esportiva (F(1,176) = 14,89; p < 0,001), atividade de lazer 

(F(1,176) = 3,84; p = 0,05) e escore total (F(1,176) = 10,42; p < 0,01) do nível habitual de 

atividade física entre os sexos. As variáveis psicológicas vigor (F(1,176) = 10,26; p < 0,01) e 

percepção de estresse (F(1,176) = 7,98; p < 0,01) também apresentaram diferenças significantes 

entre os sexos (Tabela 2). Os homens apresentaram maior aptidão aeróbia, atividade 

esportiva, atividade de lazer, escore total e vigor; e uma menor percepção de estresse quando 

comparado às mulheres. 
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5.3 Diferenças entre os grupos  

 Diferenças significantes entre grupos foram observadas na medida de aptidão aeróbia 

– VO2máx(F(1,176) = 9,21; p < 0,01) e em todas as variáveis psicológicas, Tensão-Ansiedade 

(F(1,176) = 78,71; p < 0,001), Depressão (F(1,176) = 52,2; p < 0,001), Raiva-Hostilidade (F(1,176) = 

41,5; p < 0,001), Vigor (F(1,176) = 8,8; p < 0,01), Fadiga (F(1,176) = 67,1; p < 0,001), Confusão 

Mental (F(1,176) = 44,8; p < 0,001), Distúrbio Total de Humor (F(1,176) = 76,3; p < 0,001) e 

Percepção de Estresse (F(1,176) = 54,98; p < 0,001) (Tabela 2). O grupo de estudantes com 

sintomas moderados/graves apresentaram uma menor aptidão aeróbia e vigor; e uma maior 

tensão-ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, fadiga, confusão mental, distúrbio total de 

humor e percepção de estresse quando comparados ao grupo sintomas leves. 

 

5.4 Interação (sexo*grupo) 

Observou-se interação (sexo*grupo) significante na medida de aptidão aeróbia – 

VO2máx (F(1,176) = 5,29; p = 0,02) e nos domínios Raiva-Hostilidade (F(1,176) = 4,0; p = 0,05), 

Fadiga (F(1,176) = 3,85; p = 0,05) e Distúrbio Total de Humor (F(1,176) = 4,0; p = 0,05). Além 

disso, houve uma tendência para os escores de depressão (F(1,176) = 3,39; p = 0,07) e percepção 

de estresse (F(1,176) = 3,55; p = 0,06) (Tabela 2). Esses resultados indicam que o 

comportamento da aptidão aeróbia difere entre os sexos em relação aos sintomas de 

ansiedade. No sexo masculino o VO2máx foi menor no grupo de estudantes com sintomas 

moderados/graves, enquanto no sexo feminino não foram observadas diferenças significantes 

entre os grupos (Figura 1). O comportamento das variáveis psicológicas Raiva-Hostilidade 

(Figura 2), Fadiga (Figura 3) e Distúrbio Total de Humor (Figura 4) não diferiram entre os 

sexos. Homens e mulheres apresentaram diferenças significantes na comparação entre os 

grupos, embora a amplitude de diferença no grupo de mulheres tenha sido menor.  
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 F: feminino; M: masculino; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; POMS: Perfil de Estado de Humor; NAFH: Nível de Atividade Física 

Habitual; EPE: Escala de Percepção de Estresse. 

 SINTOMAS LEVES  SINTOMAS 

MODERADOS/GRAVES 

 Sexo Grupo Interação 

 F 

(n = 71) 

M 

(n = 53) 

Total 

n = (124) 

 F 

(n = 40) 

M 

(n = 16) 

Total 

(n = 56) 

 p p p 

Variáveis Fisiológicas            

VO2máx  (ml/kg/min) 37,2 ± 2,6 50,6 ± 6,6 43,0 ± 8,1  36,6 ± 2,6 46,2 ± 8,0 39,4 ± 6,4  <0,001 <0,001 0,02 

NAFH (escore)            

Atividade Ocupacional 2,5 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,4 ± 0,5  2,6 ± 0,6 2,6 ± 0,4 2,6 ± 0,5  0,49 0,53 0,48 

Atividade Esportiva 2,3 ± 0,9 2,7 ± 1,0 2,5 ± 0,9  2,0 ± 0,7 2,8 ± 1,0 2,2 ± 0,9  <0,001 0,41 0,28 

Atividade de Lazer 2,3 ± 0,7 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,6  2,2 ± 0,7 2,5 ± 0,6 2,3 ± 0,7  0,05 0,47 0,56 

Escore Total 7,1 ± 1,3 7,5 ± 1,2 7,3 ± 1,3  6,9 ± 1,1 7,9 ± 1,4 7,2 ± 1,3  <0,01 0,86 0,16 

Variáveis Psicológicas            

POMS (escore)            

Tensão-Ansiedade 6,4 ± 5,8 4,6 ± 5,7 5,7 ± 5,8  14,6 ± 5,9 14,4 ± 6,0 14,5 ± 5,9  0,32 <0,001 0,43 

Depressão 9,1 ± 9,5 7,2 ± 8,1 8,3 ± 8,9  18,6 ± 13,3 23,3 ± 10,9 19,9 ± 12,7  0,41 <0,001 0,07 

Raiva-Hostilidade 7,2 ± 7,1 5,6 ± 6,6 6,5 ± 6,9  13,1 ± 9,6 16,8 ± 7,7 14,2 ± 9,2  0,42 <0,001 0,05 

Vigor 14,1 ± 4,6 17,7 ± 4,1 15,6 ± 4,7  12,5 ± 5,2 14,3 ± 6,8 13,0 ± 5,7  <0,01 <0,01 0,30 

Fadiga 8,5 ± 5,5 6,5 ± 5,1 7,7 ± 5,4  14,1 ± 5,3 15,6 ± 3,5 14,6 ± 4,9  0,77 <0,001 0,05 

Confusão Mental 4,6 ± 4,4 2,5 ± 4,9 3,7 ± 4,7  8,8 ± 5,0 9,1 ± 3,6 8,9 ± 4,6  0,25 <0,001 0,15 

Distúrbio Total de Humor 21,6 ± 29,1 8,9 ± 28,5 16,2 ± 29,4  56,7 ± 33,8 64,9 ± 28,6 59,1 ± 32,4  0,66 <0,001 0,05 

EPE (escore) 19,9 ± 6,6 14,7 ± 6,8 17,7 ± 7,1  26,0 ± 5,9 24,9 ± 4,5 25,7 ± 5,6  <0,01 <0,001 0,06 

Tabela 2 – Variáveis fisiológicas e psicológicas dos estudantes estratificados por sexo e sintomas de ansiedade. 
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Figura 2 - Raiva-Hostilidade de estudantes universitários estratificados por sexo e 

sintomas de ansiedade. Dados expressos como média ± DP. * p ≤ 0,05: 

significativamente diferente do grupo sintomas leves. Teste ANOVA Two-

way/Fatorial. 

 

 

Figura 1 - Aptidão aeróbia de estudantes universitários estratificados por sexo e 

sintomas de ansiedade. Dados expressos como média ± DP. * p ≤ 0,05: 

significativamente diferente do grupo sintomas leves. Teste ANOVA Two-

way/Fatorial. 
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5.5 Correlações entre Aptidão Física e Variáveis Psicológicas 

 No sexo masculino, foram observadas correlações negativas do VO2máx com o escore 

do Inventário de Ansiedade de Beck (r = -0,31), e os seguintes domínios do questionário 

POMS: Tensão-Ansiedade (r = -0,30), Depressão (r = -0,37) Raiva-Hostilidade (r = -0,24), 
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Figura 3 - Fadiga de estudantes universitários estratificados por sexo e sintomas de 

ansiedade. Dados expressos como média ± DP. * p ≤ 0,05: significativamente 

diferente do grupo sintomas leves. Teste ANOVA Two-way/Fatorial. 

 

 

Figura 4 - Distúrbio total de humor de estudantes universitários estratificados por 

sexo e sintomas de ansiedade. Dados expressos como média ± DP. * p ≤ 0,05: 

significativamente diferente do grupo sintomas leves. Teste ANOVA Two-

way/Fatorial. 
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Fadiga (r = -0,31) e Distúrbio Total de Humor (r = -0,34) (p < 0,05). Observou-se também 

correlação negativa do subitem Atividade Esportiva, avaliado pelo NAFH, com os escores de 

Depressão (r = -0,33), Confusão Mental (r = -0,28) e Distúrbio Total de Humor (r = -0,25) 

avaliados pelo POMS (p < 0,05) nos estudantes do sexo masculino.  

Correlação significante entre o VO2máx e o escore de Tensão-Ansiedade (r = -0,23) do 

questionário POMS também foi identificada no sexo feminino. Em complemento, observou-

se neste grupo correlação significativa do subitem Atividade Esportiva, avaliado pelo NAFH, 

com os escores do Inventário de Ansiedade de Beck (r = -0,23), e os domínios Tensão-

Ansiedade (r = -0,25) e Fadiga (r = -0,19), avaliados pelo POMS (p < 0,05). O subitem 

Atividade de Lazer, avaliado pelo NAFH, também correlacionou-se com o escore do 

Inventário de Ansiedade de Beck (r = -0,20), os domínios Tensão-Ansiedade (r = -0,20), 

Depressão (r = -0,23), Fadiga (r = -0,26) e Distúrbio Total de Humor (r = -0,24) avaliados 

pelo POMS, e com a Percepção de Estresse (r = -0,28) (p < 0,05) no grupo de estudantes do 

sexo feminino.  

 

6 DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi comparar o nível de atividade física, o perfil de 

humor e a percepção de estresse de estudantes universitários, em relação ao sexo e sintomas 

de ansiedade. Nossos resultados demonstraram uma interação na aptidão aeróbia e nos 

domínios Raiva-Hostilidade, Fadiga e Distúrbio Total de Humor, quando comparado sintomas 

leves com sintomas moderados à graves de ansiedade considerando o sexo. 

Como observado no presente estudo, a literatura tem relatado diferenças da capacidade 

aeróbia, em função do sexo, a partir da medida do VO2máx 
82

. Em concordância com nossos 

resultados, um estudo realizado por Pandey 
66

 com estudantes universitários, também 

observou que os homens apresentam maiores valores do VO2máx quando comparados às 

mulheres. Esse comportamento diferenciado pode ser explicado por diferenças nas 

concentrações de hemoglobina, no percentual de massa muscular, no volume sistólico e no 

débito cardíaco 
83

. 

Além disso, observou-se no presente estudo que o grupo de estudantes com sintomas 

moderados/graves de ansiedade apresentaram menor nível de aptidão aeróbia quando 

comparado aos indivíduos com sintomas leves. Corroborando com nossos achados, Silva e 

col. 
84

 demonstraram que os adultos jovens com maior aptidão aeróbia possuem menores 
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níveis de ansiedade. No entanto, as diferenças do VO2máx foram observadas somente no sexo 

masculino quando os grupos foram separados por sexo, demonstrando que os efeitos 

deletérios das queixas de ansiedade impactam mais diretamente os homens. A literatura tem 

elucidado que elevados níveis de sensibilidade aos sintomas de ansiedade estão associados a 

um menor nível de atividade física 
85

 e a uma menor aptidão aeróbia 
84

, talvez esse 

comportamento esteja mais presente no sexo masculino. Apesar das diferenças fisiológicas da 

aptidão aeróbia observadas no sexo masculino, os indivíduos com queixas leves e queixas 

moderadas/graves, de ambos os grupos, podem ser classificados com nível médio de aptidão 

aeróbia (Mulheres: 36,6 - 37,2 mL/kg/min e Homens: 46,2 - 50,6 mL/kg/min), o que indica, 

mesmo com as diferenças observadas, há um padrão de normalidade levando em consideração 

os valores esperados para sexo e idade 
86

. Entretanto, tendo em vista que a capacidade 

cardiorrespiratória apresenta decréscimos no decorrer da idade, sendo considerado um fator 

de risco para mortalidade por doenças cardiovasculares 
87

, torna-se importante acompanhar a 

longo prazo o comportamento do VO2máx em relação ao sexo e aos sintomas de ansiedade. 

Em relação ao nível de atividade física, corroborando com os nossos resultados, os 

estudos têm demonstrado que homens têm um maior nível de atividade física (escore total) 

quando comparado as mulheres 
88-92

, comportamento também observado em estudantes 

universitários 
93-96

. Observou-se também no presente estudo que os indivíduos do sexo 

masculino têm uma maior atividade esportiva e atividade de lazer comparado as mulheres. 

Concordando com esses achados, Mielke e col.
 96

 também verificaram em um estudo com 

acadêmicos, que os homens são mais ativos do que as mulheres no domínio lazer; e 

Vasconcelos 
92

 observou que os valores médios dos domínios atividade esportiva e lazer dos 

homens são superiores aos das mulheres. Essas diferenças entre sexo podem estar 

relacionadas as razões pelas quais os indivíduos buscam a prática de atividades físicas. 

Normalmente os homens procuram práticas esportivas e atividades em grupos, enquanto as 

mulheres procuram atividades de características individuais 
96

. Assim, os dados sugerem que 

os homens tem uma maior adesão à prática de atividades físicas, nos âmbitos da 

competitividade e sociabilidade 
97

. Os homens atribuem frequentemente que a prática de 

atividades físicas está relacionada ao lazer e ao prazer, o que também pode contribuir para 

uma maior adesão, enquanto que as mulheres relacionam mais as suas escolhas a estética 
94

. 

Além disso, Ramos e Faria 
98

 ressaltam que a múltipla jornada de trabalho das mulheres 

também pode contribuir para a redução do tempo livre para a prática de atividades físicas. 

 No âmbito do perfil do estado de humor, os achados do nosso trabalho demonstram 

que os homens apresentaram um maior escore do domínio vigor quando comparado as 
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mulheres, dados semelhantes aos descritos na literatura 
99, 100

. Vieira e col. 
100

 relatam que 

homens jovens possuem maior vigor do que as mulheres jovens. Em concordância com 

nossos resultados, Ramos 
99

 ao avaliar estudantes universitários também observou que os 

acadêmicos do sexo masculino possuíam um maior vigor que as mulheres. Segundo Hansen e 

col. 
101

, a prática de atividade física pode desempenhar um impacto positivo na percepção dos 

indivíduos em relação ao vigor. Sendo assim, quanto maior o nível de atividade física maior o 

escore no vigor, o que pode revelar o impacto positivo da prática regular de atividade física no 

humor 
102

. Esse achado é semelhante ao nosso estudo, evidenciando que os indivíduos do sexo 

masculino possuem uma maior aptidão aeróbia, nível de atividade física e vigor. 

De acordo com nossos resultados, os estudantes com sintomas moderados/graves de 

ansiedade apresentaram maior escore do distúrbio total do humor quando comparado aos 

indivíduos com níveis leves de ansiedade. Levando em consideração que o distúrbio total de 

humor é resultado de aspectos negativos e positivos experienciados pelo indivíduo, tudo 

indica que os nossos resultados estão de acordo com o estudo de Huang e cols.
 103

, que avaliou 

a influência da ansiedade no Teste de Associação Implícita da Ansiedade, dividindo os 

voluntários em dois grupos, alta ansiedade e baixa ansiedade, os quais também utilizaram o 

POMS para avaliação do humor. Os resultados demonstraram que os escores médios dos 

grupos diferiram significativamente em quase todas as subescalas e para o distúrbio total do 

humor 
103

, o que demonstra os efeitos deletérios dos sintomas ansiedade nos diversos aspectos 

relacionados ao humor. 

Além das diferenças entre grupos nas variáveis do distúrbio total de humor, nossos 

resultados apresentaram uma interação na raiva-hostilidade, fadiga e distúrbio total do humor 

em relação ao sexo e sintomas de ansiedade. Com base nos resultados, nota-se que há 

diferenças na amplitude da resposta, porém o comportamento das variáveis é o mesmo. Além 

disso, é possível inferir que as mulheres estão mais preservadas quando comparada aos 

homens, pois apresentam menor amplitude de variações quando se compara os indivíduos 

com sintomas leves com indivíduos com sintomas moderados à graves. Similarmente, um 

estudo realizado por Huang e col. 
103

 evidenciou um maior escore na raiva, fadiga, e distúrbio 

total de humor no grupo com alta ansiedade sem considerar sexo. 

Em especial, o domínio fadiga pode referir-se a percepções subjetivas da capacidade 

reduzida de concluir atividades físicas ou mentais, enquanto que o domínio vigor pode estar 

relacionado com sentimentos de ter a capacidade de completar atividades físicas ou mentais 

104
. No caso da fadiga, variável que foi observada uma interação no presente estudo, a 

literatura relata que essa queixa subjetiva pode afetar o desempenho das atividades da vida 
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diária, do desempenho do trabalho e das responsabilidades sociais 
105

. O estudante que não 

consegue adaptar a circunstâncias novas pode sofrer desequilíbrios, caracterizados por 

sentimentos, como raiva e agressividade
 106

.  Além disso, os distúrbios de humor podem afetar 

diretamente o desempenho acadêmico dos estudantes universitários 
25

. 

Em relação à percepção do estresse, nota-se que os acadêmicos do sexo masculino 

apresentaram uma menor percepção de estresse comparado as mulheres. Esses achados 

corroboram com um estudo realizado com pessoas em cargos de liderança, o qual revela que 

os indivíduos do sexo feminino têm maiores níveis de estresse do que os indivíduos do sexo 

masculino, porém elas possuem um amplo conjunto de estratégias para lidar com as situações 

de estresse 
107

. Outra pesquisa que concorda com nossos resultados foi realizada por Lee e 

Kim 
25

, os quais relataram níveis mais acentuados na percepção do estresse em estudantes do 

sexo feminino quando comparado ao sexo masculino. No presente estudo, os estudantes do 

grupo com sintomas de ansiedade moderados/graves apresentaram maior percepção de 

estresse quando comparado aos indivíduos com sintomas leves. Resultados semelhantes 

foram encontrados no estudo de Racic e col.
 108

, demonstrando que os elevados níveis de 

estresse percebido em estudantes universitários predispõem o surgimento de ansiedade e à 

baixa qualidade de vida. A literatura tem demonstrado que os eventos estressantes 

desencadeiam respostas de enfrentamento, a partir de componentes cognitivo, 

comportamental e fisiológico. Porém, se a situação estressora provoca uma continuidade das 

respostas fisiológicas, a mesma poderá levar um indivíduo a desenvolver transtornos de 

ansiedade
 109

. 

Os altos níveis de estresse podem gerar uma piora da qualidade de vida desses 

estudantes, em resposta aos sentimentos de irritação, desmotivação, depressão, impactando a 

interação em diversos pontos das suas vidas. Com isso, o estresse pode provocar prejuízos na 

aprendizagem, pelo fato de interferir diretamente nas funções cerebrais executivas 
110

. Além 

disso, o impacto desses distúrbios podem desencadear reduções no desempenho acadêmico, 

nas adaptações da vida universitária e nas relações sociais. Em casos mais extremos, esses 

transtornos podem colaborar diretamente com o aumento nos índices de suicídio 
25

. 

No presente estudo foram observadas correlações negativas da aptidão aeróbia 

(VO2máx) com os sintomas de ansiedade e humor; e correlação negativa entre Atividade 

Esportiva e  humor. Para as mulheres também houve correlação entre o aptidão aeróbia e 

humor; Atividade Esportiva com ansiedade e humor; Atividade de Lazer com os sintomas de 

ansiedade, humor e estresse. Resultados semelhantes têm sido encontrados na literatura, os 

quais observam uma correlação negativa entre sintomas de ansiedade e VO2máx em mulheres 
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111
 e homens 

112
. Em concordância com nossos achados, Muraki e col. 

112
 encontraram nos 

homens correlações negativas do VO2máx com alguns domínios do POMS (Tensão-Ansiedade, 

Depressão, Fadiga e Distúrbio total de humor). Corroborando com os achados da nossa 

pesquisa, Legey e col. 
102

 verificaram relação negativa entre o NAFH e o distúrbio total do 

humor em estudantes universitários do sexo masculino e feminino. Além disso, Nguyen-

Michel e col. 
113

 relataram associação significativa entre os níveis mais altos de atividade 

física com níveis mais baixo de percepção de estresse em universitários. Esses resultados não 

necessariamente representam uma causalidade, no entanto, mostram que há relação entre os 

parâmetros estudados.  

Esse estudo apresenta algumas limitações. Os voluntários ao serem estratificados em 

grupos tiveram uma diminuição proporcional do tamanho amostral, o que de certa forma pode 

influenciar o tamanho do efeito das análises. Além disso, o uso de um teste que estima a 

capacidade cardiorrespiratória por meio de uma avaliação submáxima pode subestimar ou 

superestimar a aptidão aeróbia. No entanto, a literatura tem apresentado outros trabalhos 

importantes que utilizaram os mesmos procedimentos de avaliação 
66, 84

. Outro fator que pode 

ser considerado como uma limitação foi a utilização de autorrelatos de sintomas de ansiedade, 

variáveis psicológicas, estresse e nível de aptidão física, e a ausência de diagnóstico clínico 

para a confirmação das queixas. No entanto, vários estudos relevantes para a literatura têm 

sido desenvolvidos com semelhantes protocolos 
25, 91, 102, 103, 111, 112

. 

 

7 CONCLUSÃO 

Os indivíduos com sintomas de ansiedade moderados/graves têm maiores prejuízos 

fisiológicos e psicológicos quando comparados aos indivíduos com sintomas leves. No 

entanto, no que se refere a aptidão aeróbia, quando analisados por sexo e sintomas de 

ansiedade, o impacto significativo ocorreu somente nos homens. Nas variáveis psicológicas, 

raiva-hostilidade, fadiga e distúrbio total do humor, houve diferenças na amplitude das 

respostas em relação aos sintomas, no entanto, o comportamento das variáveis foi similar em 

ambos os sexos. De forma geral, é possível inferir que as mulheres estão mais “protegidas” 

fisiologicamente comparadas aos homens, quando apresentam queixas de ansiedade. Além 

disso, a magnitude dos prejuízos no humor também é menor se comparados aos homens. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da ansiedade após uma sessão de exercício”. 

Meu nome é Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, sou o pesquisador responsável, sou Professor da 

Universidade Federal Goiás - Regional Jataí e aluno de Pós-graduação do Mestrado em Ciências 

Aplicadas à Saúde. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas 

é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação 

você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via endereço eletrônico, por e-mail 

(bigbandeira@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) 

contato(s) telefônico(s): (64) 36326577 / (64) 996067573. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

O título da pesquisa é "Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da ansiedade após uma 

sessão de exercício". Você está sendo convidado(a) a participar do presente estudo que tem como 

objetivo avaliar a influência do polimorfismo na região promotora do gene SLC6A4 do transportador 

da serotonina e do polimorfismo Val66Met no gene BDNF sobre a ansiedade de adultos jovens 

submetidos a uma sessão de exercício aeróbio. Na primeira fase você realizará algumas avaliações 

físicas, preenchimento de questionários e coleta de amostra sanguínea para avaliação genética. Nas 

avaliações com questionários você realizará uma entrevista sobre seu perfil de saúde, avaliação da 

capacidade cardíaca e respiratória e responderá alguns questionários sobre Nível Habitual de Atividade 

Física Habitual, Depressão, Ansiedade e estresse. Na segunda fase do estudo serão selecionados 2 

(dois) grupos de indivíduos com ansiedade. Os participantes serão submetidos a duas condições. Na 

primeira condição, os voluntários realizarão uma sessão de exercício físico em esteira com duração de 

30 (trinta) minutos em intensidade leve à moderada e responderão uma pergunta sobre a intensidade da 

atividade. Na segunda condição, os voluntários ficarão sentados, relaxados e em silêncio por 30 (trinta) 

minutos realizando leituras. Em ambas as condições, os voluntários preencherão questionários de 

humor, 05 (cinco) minutos antes e 20 (vinte) minutos após o término das condições. No caso do uso 

dos questionários também poderão ser obtidos registros fotográficos, sonoros e/ou audiovisuais da 

conversa, pois é imprescindível o esclarecimento sobre a necessidade da concessão do uso de sua voz, 

imagem ou opinião. 

( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

O presente estudo apresenta baixo risco aos voluntários, uma vez que a coleta da amostra sanguínea 

será realizada por profissional habilitado e a intervenção aguda de exercício físico aeróbio será 

adequada à capacidade de cada indivíduo. Poderá haver um leve desconforto local e passageiro no local 

da punção venosa para coleta da amostra de sangue. 



 
 

49 

 

A partir das informações deste estudo, você terá um conhecimento sobre a sua saúde física, nível de 

atividade física, estado de humor, assim como da sua capacidade física/funcional. Além disso, você 

estará contribuindo com informações importantes para outras pessoas no futuro. Você será mantido 

informado(a) sobre os resultados do estudo. 

Você tem garantida a liberdade para a retirada do consentimento e recusa de participação a qualquer 

momento, podendo deixar o estudo, sem qualquer prejuízo ou penalização e sem afetar a sua relação 

com a Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Além disso, o voluntário tem o direito de 

buscar indenização (reparação a danos imediatos ou futuros) decorrentes de sua participação na 

pesquisa. 

Você também tem a garantia expressa de liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento em entrevistas e questionários que forem aplicados na 

pesquisa. 

Os resultados desse estudo serão publicados em revistas científicas especializadas. No entanto, as 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes, não sendo divulgada a 

identificação de qualquer participante, sendo respeitado o sigilo da identificação. 

Essa é uma pesquisa que envolve o armazenamento em banco de dados pessoal ou institucional; toda a 

pesquisa a ser feita com os dados que foram coletados deverá ser autorizada pelo/a participante e 

também será submetida novamente para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à 

CONEP. Portanto, justificamos a necessidade, relevância e oportunidade para usos futuros do material 

que for coletado, sendo fundamental o consentimento dos participantes da pesquisa, doadores do 

material biológico, autorizando a guarda do material coletado; 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras e, 

portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou biobancos e biorrepositórios; 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras, 

mas não autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou biobancos e biorrepositórios; 

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

Eu,...................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG.:................................................,  CPF......................................................,  abaixo  assinado,  

concordo em participar do estudo intitulado “Polimorfismos dos genes SLC6A4 e BDNF e resposta da 

ansiedade após uma sessão de exercício”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado(a) e 

esclarecido(a), pelo pesquisador(a) responsável Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, sobre a pesquisa, 

os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Jataí/GO, ........ de ............................................ de ............... 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

 

PAR Q & VOCÊ 

 

Nome:_____________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 

O PAR Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 

regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR Q representa o 

primeiro passo racional a ser tomado, caso você esteja interessado a aumentar a quantidade de 

atividade física em sua vida. 

Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer qualquer problema ou 

prejuízo. O PAR Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno número de adultos, para 

quem a prática de exercícios pode ser inadequada ou aqueles que devem buscar 

aconselhamento médico acerca do tipo de atividade que seria mais apropriado para eles. 

O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por 

favor, leia-as com atenção e marque SIM ou NÃO para cada pergunta, caso esta se aplique a 

você. 

 

 SIM NÃO 

O seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta um problema 

cardíaco? 

  

Você apresenta dores no peito com frequência?   

Você apresenta episódios frequentes de tonteira ou sensação de desmaio?   

Seu médico já lhe disse alguma vez que sua pressão sanguínea era muito alta?   

Seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum problema ósseo 

ou articular como uma artrite, que tenha sido agravado pela prática de 

exercícios, ou que possa ser por eles agravado? 

  

Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você não siga 

um programa de atividade física, se desejar fazê-lo?   

  

Você tem mais de 65 anos e não está acostumado a se exercitar 

vigorosamente?   

  

 

Se você respondeu "sim" a uma ou mais perguntas: Se apenas uma das questões for 

respondida com um sim, seria recomendado uma avaliação de um médico antes do início do 

programa. 

Se você não consultou seu médico recentemente, consulte-o por telefone ou pessoalmente, 

ANTES de intensificar suas atividades físicas e/ou de ser avaliado para uma programa de 

condicionamento físico. Diga a seu médico que perguntas você respondeu com um "sim" ao 

Par Q, ou mostre a ele a cópia deste questionário. 

Após a avaliação médica, procure aconselhar-se com ele acerca de suas condições para: 

- Atividade física irrestrita, começando a partir dos baixos níveis de intensidade com aumento 

progressivo 

- Atividade física limitada ou supervisionada que satisfaça suas necessidades específicas, pelo 

menos numa base inicial. 

Verifique em sua continuidade os programas ou serviços especiais. 
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Se você respondeu "não" a todas as perguntas 

Se você respondeu corretamente ao Par-Q, você tem uma razoável garantia de apresentar as 

condições adequadas para: 

- UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS ADEQUADOS - com um aumento gradual da 

intensidade visando um bom desempenho no condicionamento físico, ao mesmo tempo em 

que minimiza ou elimina o desconforto associado. 

- UMA AVALIAÇÃO FÍSICA - É sempre indicada uma avaliação dos níveis de aptidão 

física para uma prescrição adequada de um programa de exercícios. 

Adiar o programa de exercício na vigência de uma enfermidade temporária de menor 

gravidade, tal como um resfriado comum. 

 

Declaração 

Assumo a veracidade das informações prestadas acima e declaro que estou em plenas 

condições de saúde e apto a realizar exercícios físicos, sem nenhuma restrição médica para me 

submeter a um programa de treinamento físico. 

Declaro, ainda, que não sou portador de nenhuma moléstia infecto contagiosa que 

possa prejudicar os demais frequentadores do ambiente de exercícios. 

 

Nome: 

__________________________________________________________________________  

 

Assinatura:_______________________________________________, Data:___/____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador(a):______________________________________________________________ 

 
PAR Q - Physical Activity Readiness Questionnarie (Questionário de Prontidão para Atividade Física 

Fonte: American Medical Association: Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. AMA, Chicago, 

1990. 
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ANEXO II – Questionário de Atividade Física Habitual – BAECKE  

 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL – BAECKE 

 

Nome: ______________________________________________ Data:____/____/______ 

 

OCUPAÇÃO 

 

P1) Qual a sua principal ocupação 

(descrever)_______________________________________________________ 

1- Trabalho em escritório, vendas, maioria do tempo sentado, sem grande esforço físico. 

2- Trabalho fabril, encanador, carpinteiro, serralheiro, mecânico, trabalho com esforço 

físico moderado 

3- Trabalho em construção civil, pedreiro, marceneiro, carregador, com grande esforço 

físico. 

 

P2) No trabalho, o Sr.(a) senta-se: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) sempre 

 

P3) No trabalho, o Sr. (a) fica em pé: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) sempre 

 

P4) No trabalho, o Sr.(a) anda: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) sempre 

 

P5) No trabalho, o Sr.(a) carrega objetos pesados: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P6) Depois do trabalho, o Sr.(a) sente-se fisicamente cansado: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 
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P7) No trabalho, o Sr.(a) sua: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P8) Em comparação com outras pessoas do seu convívio e com a mesma idade, o Sr.(a) acha 

que seu trabalho é fisicamente: 

 1 (  ) muito mais leve 

 2 (  ) mais leve 

 3 (  ) da mesma intensidade 

 4 (  ) mais intenso 

 5 (  ) muito mais intenso 

 

ÍNDICE OCUPACIONAL: [ P1 + (6-P2) + P3+P4+P5+P6+P7+P8] / 8 _____________ 

 

ESPORTES  

 

P9)  O Sr.(a) pratica algum esporte: Sim (  )           Não (  ) 

 P9a) Em caso de sim: 

 

INTENSIDADE 

 Qual esporte você pratica mais frequentemente ?_________________________ 

 0,76 (  ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo. 

 1,26 (  ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 

 1,76 (  ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

 

TEMPO 

 Quantas horas por semana? 

 0,5 (  ) < 1 

 1,5 (  ) 1-2 

 2,5 (  ) 2-3 

 3,5 (  ) 3-4 

 4,5 (  ) > 4 

 

PROPORÇÃO 

 Quantos meses por ano? 

 0,04 (  ) < 1 

 0,17 (  ) 1-3 

 0,42 (  ) 4-6 

 0,67 (  ) 7-9 

 0,92 (  ) > 9 

 

P9a: INTENSIDADE X TEMPO X PROPORÇÃO ( _______________ ) 

INTENSIDADE 

P9b) O Sr.(a) pratica algum segundo esporte: _______________________________ 

 0,76 (  ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo 

 1,26 (  ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 
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 1,76 (  ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

 

TEMPO 

 Quantas horas por semana? 

 0,5 (  ) < 1 

 1,5 (  ) 1-2 

 2,5 (  ) 2-3 

 3,5 (  ) 3-4 

 4,5 (  ) > 4 

 

PROPORÇÃO  

 Quantos meses por ano? 

 0,04 (  ) < 1 

 0,17 (  ) 1-3 

 0,42 (  ) 4-6 

 0,67 (  ) 7-9 

 0,92 (  ) > 9 

 

P9b: INTENSIDADE X TEMPO x PROPORÇÃO  ( _____________ ) 

 

P9 = P9a + P9b  ( __________ ) 

1 (  ) 0 

2 (  ) 0,01 a < 4 

3 (  ) 4 a < 8  

4 (  ) 8 a < 12 

5 (  ) > ou = 12  

 

P10) Em comparação com outras pessoas de seu convívio e da mesma idade, o Sr.(a) acha que 

a atividade de seu lazer é: 

 1 (  ) muito menor 

 2 (  ) menor 

 3 (  ) da mesma intensidade 

 4 (  ) maior 

 5 (  ) muito maior 

 

P11) Durante seu lazer o Sr.(a) sua: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P12) durante seu lazer, o Sr.(a) pratica esportes: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE ESPORTIVA: [ P9 + P10 + P11 + P12] / 4 _______________ 
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LAZER 

 

P13) Durante seu lazer, o Sr.(a) assiste TV: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P14) Durante seu lazer, o Sr.(a) anda a pé: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P15) Durante seu lazer, Sr.(a) anda de bicicleta: 

 1 (  ) nunca 

 2 (  ) raramente 

 3 (  ) algumas vezes 

 4 (  ) frequentemente 

 5 (  ) muito frequentemente 

 

P16) Quanto minutos habitualmente o Sr.(a) anda a pé ou de bicicleta por dia, indo e voltando 

do trabalho, escola ou compras: 

 1 (  ) <5 

 2 (  ) 5-15 

 3 (  ) 15-30 

 4 (  ) 30-45 

 5 (  ) > 45 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE DO LAZER: [ (6-P13) + P14 + P15 + P16] / 4 ( __________ ) 

 

SUMÁRIO 

 VALOR 

Índice ocupacional ................................................. (                ) 

Atividade esportiva ................................................. (                ) 

Atividade no lazer ................................................... (                ) 

 

TOTAL ABSOLUTO (a + b + c) ( _________) 

TOTAL MÉDIO (a + b + c / 3)    ( _________ ) 

 

 

Prática esportiva / Exercício físico / Atividade física – Período anterior à 12 meses 

 

Prática esportiva / exercício físico 

Você já foi atleta?  (   ) sim   (   ) não 

Se a resposta for afirmativa, há quantos anos? _____.   Durante quanto tempo? _________ 

Qual (quais) modalidade(s) esportiva(s)? _______________________________________ 
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Você já praticou algum tipo de exercício físico regular (musculação, ginástica, caminhada, 

etc.)? (   ) sim   (   ) não 

Se a resposta for afirmativa, há quantos anos? ____. Durante quanto tempo? ___________ 

Que tipo de exercício físico? ________________________________________________ 

 

Atualmente, você pratica algum esporte? (   ) sim   (   ) não 

Se a resposta for afirmativa, quantas vezes por semana? _____. Quantas horas por dia? ___ 

Há quanto tempo? ____________. Qual (quais) esporte (s)? ________________________ 

 

Atualmente, você pratica algum tipo de exercício físico como caminhada, corrida, ginástica, 

etc? (   ) sim   (   ) não 

Se a resposta for afirmativa, quantas vezes por semana? ____. Quantas horas por dia? ____ 

Que tipo de exercício físico? ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador(a): 

_____________________________________________________________________ 

 
Fonte: Baecke  JA,  Burema  J,  Frijters  JE.  A  short  questionnaire  for  the  measurement of habitual physical activity in 

epidemiological studies. Am J Clin Nutr 1982;36:936-42. 

Validação e reprodutibilidade do questionário de Baecke de avaliação da atividade física habitual em homens adultos. 

Florindo, A. A.; Latorre, M. R. Rev Bras Med Esporte _ Vol. 9, Nº 3 – Mai/Jun, 2003. 
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ANEXO III – PROFILE OF MOOD STATES–POMS 

P O M S 

NOME:______________________________________________Data: _____/_____/____ 

 Antes   Após 

 

 
 

 

Para cada adjetivo abaixo indique o que melhor representa seus sentimentos atuais, 

segundo a escala abaixo: 

 

                0 – de jeito nenhum                                                             3 – bastante 

                1 – um pouco                                                                       4 – extremamente 

                2 – moderadamente 

 

1. Cordial                       23. indigno (sem valor)  45. desesperado  

2. tenso                         24. vingativo  46. vagaroso  

3. zangado  25. simpático  47. rebelde  

4. cansado  26. desconfortável  48. desamparado  

5. infeliz  27. inquieto  49. entediado  

6. lúcido  28. disperso (incapaz de se 

concentrar) 

 50. espantado  

7. animado  29. fatigado  51. alerta  

8. confuso  30. prestativo  52. enganado  

9. arrependido por 

coisas feitas 

 31. aborrecido  53. furioso  

10. trêmulo  32. desencorajado  54. eficiente  

11. desatento 

desinteressado 

 33. ressentido  55. confiante  

12. perturbado  34. nervoso  56. disposto  

13. atencioso  35. solitário  57. mal humorado  

14. triste   36. miserável  58. inútil  

15. ativo  37. atrapalhado  59. esquecido  

16. irritado  38. alegre  60. despreocupado  

17. queixoso  39. amargurado  61. apavorado  

18. deprimido  40. exausto  62. culpado  

19. energético  41. ansioso  63. vigoroso  

20. em pânico  42. pronto para brigar  64. indeciso  

21. desesperançado  43. boa índole  65. esgotado  

22. relaxado  44. melancólico    

 

Avaliador(a):___________________________________________________________  
Fonte: McNair, D. M., Loor, M., & Droppleman, L. F. (1971). Manual for the Profile of Mood States. San 

Diego, California: EdITS/Educational and Industrial Testing Service. 

MIGUEL FARO VIANA, M.F.; ALMEIDA, P.L.; SANTOS, R.C.Adaptação portuguesa da versão reduzida do 

Perfil de Estados de Humor – POMS. Análise Psicológica (2001), 1 (XIX): 77-92. 
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ANEXO IV – Inventário de Ansiedade de Beck 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK 

 

Nome: __________________________________________________ Data: ____/____/____ 

Abaixo temos uma lista de sintomas comuns à ansiedade. Favor preencher cada item da lista 

cuidadosamente. Indique agora os sintomas que você apresentou durante a última semana 

incluindo hoje. Marque com um X os espaços correspondentes a cada sintoma. 

 

Sintomas 

Quantidade 

0 1 2 3 

Ausente. Suave,  

não me 

incomoda 

muito. 

Moderado, é 

desagradável 

mas consigo 

suportar. 

Severo, 

quase não 

consigo 

suportar. 

1 Dormência ou formigamento     

2 Sensações de calor     

3 Tremor nas pernas     

4 Incapaz de relaxar     

5 Medo de acontecimentos ruins     

6 Confuso ou delirante     

7 Coração batendo forte e rápido     

8 Inseguro (a)     

9 Apavorado (a)     

10 Nervoso (a)     

11 Sensação de sufocamento     

12 Tremor nas mãos     

13 Trêmulo (a)     

14 Medo de perder o controle     

15 Dificuldade de respirar     

16 Medo de morrer     

17 Assustado (a)     

18 Indigestão ou desconforto abdominal     

19 Desmaios     

20 Rubor facial     

21 Sudorese (não devido ao calor)     

Escore     

Avaliador(a):____________________________________________________________________ 
Fonte: An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Beck, Aaron T.; Epstein, Norman; Brown, Gary; Steer, Robert A. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 56(6), Dec 1988, 893-897. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893 
 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893
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ANEXO V – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 
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