
   

Motricidade

ISSN: 1646-107X

motricidade.hmf@gmail.com

Desafio Singular - Unipessoal, Lda

Portugal

Resumos do Painel de Psicologia do Exercício e Saúde

Motricidade, vol. 7, núm. S1 , 2011, pp. 69-80

Desafio Singular - Unipessoal, Lda

Vila Real, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273022542008

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273022542008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273022542008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2730&numero=22542
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273022542008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org


Motricidade © FTCD/CIDESD 

2011, vol. 7, n. S1, pp. 69-80 ISSN 1646−107X 

 

Comparação dos níveis de estresse, recuperação e burnout em 
treinadores de futsal e futebol brasileiros através do RESTQ-Coach 

Comparison of stress, recovery and burnout levels in futsal and soccer 
brazilian coaches through RESTQ-Coach 

V.T. Costa, R.M. Ferreira, E.M. Penna, D.M. Samulski, L.C.C. Moraes 
 
 

RESUMO 
Objetivou-se avaliar a confiabilidade do RESTQ-Coach (Questionário de Estresse e Recuperação para 
treinadores) em uma amostragem de treinadores brasileiros de futsal e futebol, e comparar as 
diferenças entre os constructos relacionados ao RESQT-Coach nessas amostragens. Foram avaliados 
217 treinadores federados, sendo 76 na modalidade futsal e 141 na modalidade futebol. Os resultados 
apontaram que o RESQT-Coach manteve bons níveis de confiabilidade geral ( =.821) e em todos os 6 
constructos analisados separadamente, o alpha foi ≥ .70. Comparando treinadores de futsal e futebol 
foram encontradas diferenças a favor dos treinadores de futebol nas dimensões: auto eficácia (p = .009) 
bem estar físico (p = .023) e domínio de técnicas cognitivas (p = .002). Os treinadores de futsal 
apresentaram maiores níveis de estresse geral (p = .046) e estresse específico (p = .032) que os 
treinadores de futebol. O constructo da recuperação não apresentou diferenças entre os grupos. 
Conclui-se, que o RESTQ-Coach é um instrumento confiável para ser utilizado neste perfil de 
amostragem no Brasil. Os treinadores de futebol se auto-avaliaram com um maior bem-estar físico, 
uma maior autoeficácia e um maior domínio das técnicas cognitivas quando comparados com os 
treinadores de futsal. Já os treinadores de futsal se sentem mais estressados com suas atividades 
laborais que os treinadores de futebol. 
Palavras-chave: burnout, estresse, recuperação, treinadores esportivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autoestima em uma amostra de idosos com prática de caminhada 
orientada 

The self-esteem in a sample of elderly with practice on guided walk 

M.F.M. Maia, A.R.M. Ruas, F.P. Rocha, N.F.R. Oliveira, J.S. Souza 
 
 

RESUMO 
Este estudo possui como como objetivo investigar a autoestima de 186 pessoas, com 60 anos ou mais, 
praticantes de caminhada orientada na cidade de Montes Claros – MG. Este é um estudo descritivo, 
quantitativo e de corte transversal. Como instrumento, foi utilizado um questionário contendo as 
variáveis independentes e a Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1989). Foi realizada uma análise 
descritiva dos dados, além do Teste “t” de Student e a Anova para comparar a média dos grupos, com 
ajustes de Bonferroni. A autoestima dos idosos não evidenciou estar associada aos fatores ou variáveis 
independentes analisadas. Se faz necessário novos estudos para verificação de novos fatores associados. 
Palavras-chave: autoestima, caminhada, idosos 
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Habilidades mentais de nadadores brasileiros de alto rendimento 

Mental skills of brazilian top level swimmers 

R.M. Ferreira, V.T. Costa, E.M. Penna, D.M. Samulski, L.C.C. Moraes 
 
 

RESUMO 
Atletas excepcionais são reconhecidos por suas vitórias. Contudo, ao considerar apenas o resultado 
final de um atleta, rejeita-se a sua trajetória até atingir níveis excepcionais de desempenho. Os modelos 
de desenvolvimento expert no esporte estabelecem uma relação direta com as habilidades mentais que 
estes atletas utilizam para atingirem a excelência. Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar o 
grupo de habilidades mentais indispensáveis para a melhora do rendimento durante os treinamentos e 
competições em nadadores brasileiros de alto rendimento. Contou-se com onze nadadores de alto 
rendimento brasileiros que foram entrevistados a partir de um roteiro de entrevista semi estruturada, 
as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio de análise de conteúdo (Meaning-units). 
Os resultados apontaram que as habilidades identificadas foram: autoconfiança, capacidade de 
relaxamento, controle do estresse e da ansiedade, estabelecimento de metas, focalização e re-
focalização, motivação e planejamento da carreira esportiva. Concluiu-se que o estabelecimento de 
habilidades que considerem a especificidade do contexto no qual os atletas estão inseridos é 
fundamental por considerar todos os pontos inerentes a este ambiente. 
Palavras-chave: habilidades mentais, natação, expert performance 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise do perfil de liderança percebido por praticantes de capoeira 

Analysis of the profile leadership perceived by the practitioners of 
capoeira 

M.A.M. Simim, F. Noce 
 
 

RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil de liderança percebido pelos praticantes de 
capoeira. Participaram do estudo 52 praticantes de capoeira, de ambos os gêneros, com média de idade 
de 26.55 ± 7.22) anos, com tempo de prática de 5.00 ± 4.16 anos. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa um questionário de dados demográficos e a Escala de Liderança no Desporto – ELD (versão 
percepção). A análise estatística utilizada foi composta por estatística descritiva e inferencial (Paired 
Sample Test) para comparar as dimensões entre si. De uma maneira geral, os praticantes de capoeira 
percebem um estilo de decisão mais Democrático (2.30 ± .65) e de interação mais voltado para a 
dimensão Treino-Instrução (3.12 ± .51) e Reforço (3.10 ± .68). Ao se comparar as dimensões dos 
comportamentos de liderança entre si, observou-se diferenças estatisticamente significativas entre a 
dimensão Treino-Instrução  Suporte Social (p = .000), Suporte Social  Reforço (p = .000) e 

Democrático  Autocrático (p = .000). Concluiu-se que os praticantes percebem seus mestres com um 
estilo de decisão predominantemente democrático e com estilos de interação de treino-instrução (isto 
é, preocupados com a aprendizagem e desempenho dos alunos) e reforço (incentivo e estímulo por 
ações bem desempenhadas e metas realizadas). 
Palavras-chave: mestre de capoeira, liderança, grupo social, psicologia do esporte 
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Fatores associados à depressão geral, autoestima e bem-estar em uma 
amostra de pessoas com idades dos 21 aos 40 anos 

Factors associated to the general depression, self-esteem and well-being 
in a sample composed by people aged 21- 40 years 

M.F.M. Maia, T.M. Tolentino, F.M. Tolentino, A.S. Silva, R.R. Pereira 
 
 

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

Comparação da satisfação corporal entre praticantes de diferentes tipos 
de atividade física 

Comparison of body satisfaction among practitioners of different types of 
physical activity 

F.D. Coelho, A.C.S. Amaral, P.H.B. Carvalho, M.E.C. Ferreira 
 
 

RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo comparar a satisfação corporal entre indivíduos praticantes de 
atividades aquáticas e de musculação. Participaram da amostra 135 indivíduos, do sexo masculino e 
feminino, com idade acima de 18 anos. Foram coletados dados demográficos (idade, modalidade 
praticada, tempo de prática e frequência semanal), antropométricos (massa corporal e estatura), e 
imagem corporal (satisfação corporal). Os resultados apontaram que: 1 – não houve diferença 
significativa dos níveis de satisfação corporal tanto em homens quanto em mulheres em relação à 
modalidade praticada; 2 – indivíduos do sexo masculino praticantes de modalidades aquáticas possuem 
maiores frequência de insatisfação corporal do que os homens praticantes de musculação; 3 – houve 
uma correlação positiva entre o IMC e a insatisfação corporal; 4 – não houve relação entre a idade e 
satisfação corporal. Conclui-se que a satisfação corporal, em relação aos homens, pode estar 
relacionada à escolha da modalidade praticada, fato não observado entre as mulheres neste estudo. 
Quanto maior o IMC, maior a insatisfação corporal dos indivíduos avaliados, entretanto, a satisfação 
corporal dos participantes independe da idade. 
Palavras-chave: imagem corporal, atividade física, satisfação corporal, índice de massa corporal 
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Diferenças na aquisição de força muscular entre grupos tipológicos de 
esquemas de gênero 

Differences in muscular strength acquisition between gender schema 
typological groups 

G.F. Melo, A. Giavoni (In Memorian), M.R.M. Custodio 
 
 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi investigar como os grupos tipológicos de gênero diferem na resistência 
muscular e no nível de satisfação com este treinamento. A amostra foi composta por 52 mulheres 
sedentárias classificadas em grupos tipológicos (heteroesquemático masculino - HM, heteroesque-
mático feminino - HF e isoesquemático - ISO), prescritos pelo Modelo Interativo. Testes de 1RM , RM 
foram aplicados para avaliar a força e um outro para avaliar o nível de satisfação com o treinamento. Os 
resultados demonstraram que as HM e ISO obtiveram ganho de força maior comparado com as HF, 
mas não houve diferenças entre os grupos em relação ao nível de satisfação. As características da 
modalidade esportiva associadas à predominância do esquema de gênero demonstram distintas 
respostas motivacionais em relação a esta modalidade, resultando em diferentes níveis de realização 
desportiva. 
Palavras-chave: esquemas cognitivos, força, performance física, perfil psicológico, modelo interativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo no para-atletismo 

Flow in paralympics track and field 

S.S. Gomes, G.S. Leite, V. Pedrinelli, R. Ferreira, R. Brandão 
 
 

RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi analisar a predisposição ao fluxo de 24 atletas pertencentes à Seleção 
Brasileira de Para-atletismo. Os participantes responderam a um questionário geral e a Escala de 
Predisposição ao Fluxo (EPF). Os resultados apontaram uma média de fluxo total igual a 3.85, o que 
indica que os atletas vivenciam o fluxo frequentemente. As dimensões do fluxo que se destacaram 
foram metas claras (M = 4.56) e experiência autotélica (M = 4.45). Correlações positivas e 
significativas foram encontradas entre as subescalas da EPF e o fluxo total, além disso, as dimensões 
obtiveram valores de correlação entre si. Observou-se, portanto, que o fluxo é um fenômeno relevante 
para a amostra estudada e deve ser considerado em atletas que competem a nível nacional e 
internacional. 
Palavras-chave: psicologia do esporte, fluxo, para-atletismo 
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Autoestima e bem-estar em pessoas com idades dos 18 aos 20 anos 

Self-esteem and well-being of people from 18 to 20 years 

M.F.M. Maia, C.A.G. Lima, J.T.M. Neto, J.R. Silva, L.R. Campos 
 
 

RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo verificar a autoestima e o bem-estar subjetivo em adolescentes 
participantes de caminhada orientada. O estudo foi do tipo descritivo, quantitativo e de corte 
transversal. A amostra foi composta por 58 adolescentes: 40.7% do sexo masculino e 59.3% do sexo 
feminino. O teste t de Student evidenciou diferença significativa para a variável independente “já 
sofreu algum tipo de violência” (p = .016) em relação à autoestima. Quanto ao bem-estar subjetivo, 
não foi verificada associação com as variáveis independentes consideradas. 
Palavras-chave: autoestima, adolescentes, bem-estar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influência de diferentes programas de exercício físico na composição 
corporal e dimensões psicológicas em mulheres 

Influence of different programs of physical exercise in body composition 
and psychological dimensions in women 

R.M.S. Mendonça, M.S.C. Sousa, H.M. Fernandes 
 
 

RESUMO 
Esta investigação teve como objetivo verificar comparativamente a influência de diferentes programas 
de exercício sobre a composição corporal (CC) e satisfação da aparência física (SAF), satisfação da 
saúde (SS), auto-estima (AE) e depressão de 66 mulheres ativas e sedentárias entre 18 e 56 anos em 
quatro grupos: controle (GC; n = 9) e experimental, praticantes de musculação (GM; n = 30), dança 
(GD; n = 12) e hidroginástica (GH; n = 15). Submetidas a medidas antropométricas de dobras 
cutâneas (mm), estatura (m), massa corporal (kg), para equacionar a CC sob o protocolo de Jackson e 
Pollock 3 dobras, a SAF e a SS foram mensuradas através de duas questões distintas numa escala 
ordenada de 1 a 10 pontos, a auto-estima com a escala de 10 itens de Rosenberg, a escala de silhuetas 
de Stunkard para percepção da imagem corporal (PIC), e o inventário de Beck (BDI) para depressão. 
Realizaram-se médias e desvio-padrão, ANOVA e MANOVA, teste t Student e o coeficiente de Pearson 
para as correlações. Os grupos GM, GD, GH e GC apresentaram média da gordura corporal de 25.93 ± 
6.42, 27.20 ± 5.14, 35.00 ± 4.54, 30.81 ± 6.37, respectivamente. O GH encontrou-se semelhante ao 
GC (sedentário) com diferenças significativas (p < .001) para SAF: 6.54 ± 1.92, 5.83 ± 1.90, 6.29 ± 
1.07, 4.44±1.19; SS 7.82 ± 2.13, 6.67 ± 1.78, 7.50 ± 1.23, 6.00 ± 2.92; AE 31.75 ± 4.33, 32.33 ± 
3.99, 32.29 ± 3.63, 29.33 ± 6.33 e depressão 11.79 ± 6.94, 13.58 ± 6.88, 8.64 ± 6.86, 15.18 ± 15.28. 
A modalidade não exerceu um efeito significativo nas variáveis psicológicas (p = .281). Conclui-se que 
o tipo de programa de exercício está relacionado com os níveis de CC, sendo que a dança e a 
musculação foram mais efetivas, mas não com as dimensões psicológicas, com exceção da SAF. 
Palavras-chave: imagem corporal, saúde, composição corporal, exercício físico 
 
 

  



74 | Resumos do Painel de Psicologia do Exercício e Saúde 

 

Desempenho motor de crianças extrovertidas e introvertidas 

Motor performance of extroverted and introverted children 

N.B. Beltrão, C.M.M. Júnior, L.V. Souza, A.E.V. Cunha, M.T. Cattuzzo 
 
 

RESUMO 
Quando se pretende investigar o comportamento motor, é importante considerar, além dos fatores 
ambientais, características individuais, tais como as variáveis da personalidade. Dentre os traços de 
personalidade, o traço extroversão-introversão destaca-se por apresentar características que podem 
influenciar o comportamento motor de crianças. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi comparar o 
desempenho motor de crianças extrovertidas e introvertidas. Foram avaliadas 10 crianças de 7 a 10 
anos de idade, divididos em dois grupos (introvertidos e extrovertidos), pareados quanto ao número, 
sexo e idade. O desempenho motor dos sujeitos foi avaliado por meio do TGMD-2, composto por seis 
habilidades locomotoras e seis de controle de objetos. O teste U de Mann-Whitney não identificou 
qualquer diferença entre os grupos no desempenho geral dos testes e no subteste locomotor e de 
controle de objetos. Sugere-se que a investigação do desempenho motor por meio de habilidades mais 
difíceis e desafiadoras, e a ampliação do tamanho amostral possam evidenciar diferenças entre 
extrovertidos e introvertidos. 
Palavras-chave: diferenças individuais, personalidade, desempenho psicomotor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepção da imagem corporal em mulheres com transtornos mentais 
comuns: Um estudo preliminar 

Body image perception in women with common mental disorders: A 
preliminary study 

J.L.C. Neto, A.G.S. Costa, L.I.A. Silva, P.P.N. Soares, A.M. Silva 
 
 

RESUMO 
O objetivo do estudo foi verificar a percepção da imagem corporal (IC) em mulheres com transtorno 
mental comum (TMC), e sua relação com estado nutricional, em uma população baixa renda, em 
Maceió-AL. Trata-se de um estudo transversal, amostra de 37 mulheres com idade média de 26.3 anos 
(DP = 5.06). Foram avaliadas as variáveis: saúde mental, imagem corporal, peso e estatura. 
Encontraram-se IMC médio de 26.26 (DP = 5.09), 59.4% da amostra com excesso de peso e 89.2% 
com insatisfação da IC. Observou-se 86.7% das mulheres com sobrepeso e 91.7% das eutróficas com 
insatisfação da IC, sem diferenças significativas (p > .05). Indicando que mulheres com TMC 
apresentam maior tendência de insatisfação da IC. Contudo, esses resultados seguem evidências 
encontradas com o público feminino de forma geral. Recomendam-se novos estudos, destacando a 
necessidade de intervenções no grupo. 
Palavras-chave: saúde mental, imagem corporal, composição corporal 
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Motivos para a participação esportiva de atletas com deficiência 
intelectual no Programa Special Olympics Brasil 

Motives for sport participation of athletes with intellectual disability at 
the Special Olympics Brazil Program 

V.J. Pedrinelli, M. R.F. Brandão, D, Shapiro, M. Fugita, S.S. Gomes 
 
 

RESUMO 
O presente estudo teve por finalidade investigar os motivos que levam atletas brasileiros com 
deficiência intelectual a praticarem esporte e a participarem de competições promovidas pela Special 
Olympics Brasil. Foram avaliados 102 atletas, com idade entre 21 e 49 anos através do Questionário de 
Motivação Esportiva desenvolvido por Shapiro (2003). Os dados revelaram que os atletas participam 
fundamentalmente para ganhar fitas e medalhas, jogar com outras pessoas da sua equipe, ir a lugares 
novos e diferentes, e se sentir uma pessoa importante. A ordem de importância atribuída aos motivos 
difere quando os resultados são comparados por gêneros. A análise estatística apontou diferença 
significativa (p < .05) em relação ao motivo exercitar-se quando comparados por gênero e por grupo 
etário de 30 a 49 anos. Os resultados do presente estudo refletem que os motivos para a prática 
esportiva dos atletas Special Olympics Brasil é predominantemente orientada por fatores pessoais e 
ambientais. 
Palavras-chave: esporte, motivação, deficiência intelectual 
 
 
 
 
 
 
 

Relação entre tempo de reação e tempo de movimento em uma 
habilidade motora com crianças 

Relationship between reaction time and movement time in a motor skill 
with children 

I.M.S. Aleixo, F.A.C.M. Teixeira, M.M. Vieira 
 
 

RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi analisar a correlação entre tempo de reação (TR) e movimento (TM) 
em crianças. O TR foi medido utilizando uma plataforma ligada a um microcomputador contendo seis 
recipientes enumerados de 1 a 6. A tarefa consistia em transportar bolas de tênis da parte inferior da 
plataforma para a parte superior na seguinte ordem (4-1/5-2/6-3), na maior velocidade possível. 
Interpretou-se como TR o período entre a apresentação do estímulo e o momento em que o sujeito 
soltou a mão da chave de resposta. Já o tempo de movimento consistiu no intervalo entre a soltura da 
chave de resposta e o término do transporte das bolas de tênis na sequência pré-determinada. A 
amostra foi composta por 10 crianças, de ambos os sexos, com faixa etária entre 9 e 11 anos, média de 
idade entre 10.6 ± .8 anos, inexperientes na tarefa. Para a análise estatística foi utilizada a correlação 
de Sperman a qual detectou uma associação significativa (r = .54, p = .05). Os resultados indicaram 
uma relação entre TR simples e TM possivelmente relacionada ao nível de desenvolvimento das 
crianças. 
Palavras-chave: tempo de reação simples, tempo de movimento, habilidade motora, crianças 
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Potência aeróbia e estados de humor em mulheres acometidas pelo 
câncer de mama com diferentes tempos de sobrevida 

Aerobic power and mood states in women affected by breast cancer with 
different survival times 

R.I.B. Frota, M.G.M. Paula, C.D. Bauman, J.M. Bauman, G.P. Tolentino 
 
 

RESUMO 
O objetivo do presente artigo foi mensurar e comparar a potência aeróbia e os estados de humor entre 
mulheres sobreviventes ao câncer de mama em diferentes períodos de sobrevida livre da doença. A 
amostra foi 20 mulheres com 4.5 anos de sobrevida integrantes do Projeto Vida Presente; e 10 por 
mulheres de 2.5 anos de sobrevida que não participavam de nenhum projeto de apoio e foram 
recrutadas na Santa Casa de Misericórdia. As mulheres foram avaliadas através do Profile Mood of 
States – POMS e Protocolo de corrida/caminhada de uma milha (1600m). Os resultados do teste de 
esforço indicaram que os valores médios do consumo de oxigênio foram inferiores aos preconizados 
para a população saudável na faixa etária de 50 a 59 anos, que seria em torno de 29 ± 54 ml.Kg-1min-1. 
Quanto aos estados de humor não foi observada diferença significativa para nenhum dos grupos em 
nenhuma faceta e nem no humor total. Entretanto, percebeu-se que o fator tensão foi o humor 
negativo com média mais elevada nos dois grupos. Além disso, os valores de vigor também se 
apresentaram elevados em ambos os grupos sendo este um aspecto positivo. 
Palavras-chave: câncer de mama; potência aeróbia; estados de humor 
 
 
 
 
 
 
 

Regulação da ativação fisiológica e cognitiva no tênis de mesa 

Arousal physiological and cognitive regulation in table tennis 

J.V.M. Leite, B. Madrid, R.F.A. Bezerra 
 
 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi verificar quais foram as técnicas e estratégias psicológicas mais utilizadas 
por jogadores de tênis de mesa, para regulação da ativação (fisiológica e cognitiva) e para 
enfrentamento de fatores negativos ao desempenho, em situações esportivas reais de alta 
competitividade. Participaram deste estudo 31 mesatenistas de ambos os sexos (20.7 ± 4.5 anos). Os 
dados foram coletados através de um segmento do instrumento feedback de execução em formato de 
questionário após cada partida. Foi utilizada análise de conteúdo e estatística descritiva para análise 
dos dados. Os resultados indicaram que as técnicas cognitivas (77.2%) foram mais utilizadas em todas 
as 5 categorias de níveis de ativação quando comparadas às técnicas somáticas (22.8%). As técnicas de 
evitamento foram as mais utilizadas dentre as técnicas cognitivas e as técnicas de extrava-
samento/vibração verbal foram as mais utilizadas dentre as técnicas somáticas. Logo, acredita-se que as 
técnicas cognitivas são uma boa alternativa para a regulação da ativação de mesatenistas, entretanto as 
técnicas somáticas não devem ser descartadas em um programa para desenvolver as competências 
psicológicas de mesatenistas. 
Palavras-chave: regulação da ativação, tênis de mesa, técnicas psicológicas 
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Bem-estar subjetivo em idosos 

Subjective well-being in among elders 

S.F. Oliveira, M.I.N. Queiroz, M.L.A. Costa 
 
 

RESUMO 
O Brasil ocupa atualmente a posição de sexto país com população mais envelhecida do mundo, o que 
requer esforços para se conhecer os fatores que podem afetar positivamente a velhice, tal como o Bem-
Estar Subjetivo (BES). O BES pode ser definido como sentimento de satisfação com a vida, aliado a 
experiências de afetos positivos e relativa ausência de afetos negativos. Neste sentido, o presente artigo 
pretende abordar a temática do Bem-Estar Subjetivo na terceira idade por meio de uma revisão da 
literatura, englobando conceituação e perspectivas de estudo, principais instrumentos de medição, 
além de elencar estudos brasileiros acerca do bem-estar subjetivo em idosos. De modo geral foram 
encontrados escores elevados de afetos positivos e satisfação com a vida, bem como índices de afetos 
negativos baixos, sugerindo que os idosos apresentam altos índices de bem-estar subjetivo. Encontrou-
se ainda relação entre bem-estar subjetivo em idosos e ambiente em que vivem, suporte social, 
qualidade de vida e atividade física. Por fim, ressalta-se a complexidade do bem-estar subjetivo do 
idoso, bem como a necessidade de se buscar uma abordagem mais holística para promover bem-estar 
às pessoas dessa faixa-etária, ressaltando a necessidade de análise das dimensões biopsicossociais para 
a compreensão do bem-estar subjetivo na velhice. 
Palavras-chave: bem-estar subjetivo, idosos, variáveis 
 
 
 
 
 
 

Bem-estar, autoestima e IMC de adolescentes 

Well-being, self-esteem and BMI of teenagers 

B.V.O. Souza, M.F.M. Maia, J.J.B. Vasconcelos-Raposo 
 
 

RESUMO 
O estudo objetivou comparar as variáveis independentes sexo, religiosidade, namoro, tabagismo, 
drogas e prática de atividade física nas variáveis dependentes bem-estar psicológico (BEP), autoestima 
e IMC de adolescentes. Amostra foi composta de 1504 adolescentes. Questionários usados: BEP Ryff e 
Keyes (1995) e autoestima Rosenberg (1965). Resultados: Adolescência inicial – As meninas se 
apresentaram com maior nível de relação positiva com outros, cujo valor foi de p = .01, maior nível de 
objetivos na vida (p = .05), maior autoestima (p = .01) e maior valor de IMC (p = .00). Os que não 
namoravam apresentaram maior autonomia (p = .00), e, para os que namoravam, menor autoestima 
(p=.00). Fumantes com maior domínio do meio (p = .00), não fumantes uma maior autoestima (p = 
.04) e praticantes de atividade física evidenciaram maior autonomia (p = .01). Adolescência média – Os 
que já haviam experimentado drogas apresentaram maior domínio do meio (p = .05) e, quem não 
namora, maior nível de crescimento pessoal  (p = .02). Conclui-se que raparigas da fase inicial 
obtiveram maior relação positiva com outros, objetivos na vida, autoestima e IMC. Para quem não 
namorava, maior autonomia e autoestima. Quem fumava teve maior domínio meio e, quem não 
fumava, maior autoestima. Quem praticava atividade física resultou em maior autonomia. Na fase 
média, quem já havia usado drogas apresentou maior domínio do meio e quem não namorava maior 
crescimento pessoal. 
Palavras-chave: adolescência, bem-estar psicológico, auto-estima, IMC 
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Avaliação do benefício do exercício físico moderado na resposta 
imunológica de ratos submetidos ao estresse de contenção 

Evaluation of the benefit of moderate exercise on immune response of 
rats submitted to the restraint stress 

L.L.V. Rocha, R.D. Nascimento, L.H.L. Rocha, T.B. Kashiwabara, M.V.M. Pinto 
 
 

RESUMO 
Analisou-se o efeito da natação na resposta imunológica de ratos submetidos a estresse crônico de 
contenção. Trinta e um ratos foram divididos em grupos (I – sedentário II - treinado e não estressado, 
III - treinado pela manhã e estressado à tarde, IV - estressado pela manhã e treinado à tarde, e V - 
somente estressados). A natação sem carga ocorreu por uma hora/dia, por cinco dias e durante seis 
semanas. Foram feitas a contagem total e diferencial de leucócitos e dosagem de cortisol sérico. O nível 
de cortisol foi significativamente maior no grupo V e no grupo I comparado ao III. A natação aumentou 
os monócitos na comparação do grupo V (216.00 ± 52.13) e III (340.00 ± 132.04) como também de 
neutrófilos, comparando o grupo V (768.16 ± 132.82) com III (1488.16 ± 706.75) e o IV (1539.00 ± 
899.15). Atividade física moderada estimula a resposta inata. 
Palavras-chave: imunologia, estresse, atividade física 

 

 
 
 
 
 
 

Bem-estar subjetivo em idosos praticantes de atividade física 

Subjective well-being in elderly practitioners of physical activity 

J.T.M. Neto, C.A.G. Lima, M.C.S. Gomes, M.C.D. Santos, F.M. Tolentino 
 
 

RESUMO 
O bem estar subjetivo na terceira idade está associado a uma forma mais saudável de envelhecimento. 
O objetivo deste estudo foi investigar os fatores intervenientes para o bem estar subjetivo em pessoas 
idosas fisicamente ativas. Metodologia: estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal. Amostra 
foi constituída de 187 idosos de 61 anos ou mais, praticantes de caminhada orientada. Foi adotado um 
erro tolerável de 5%, nível de confiança de 95%. Um questionário estruturado, um questionário 
específico de bem estar subjetivo o “Development of the Memorial University of Newfoundland Scale 
of Happiness - MUNSH”. Foi utilizado o Teste “t” de Student e a Anova com ajustes de Bonferroni. A 
escolaridade se mostrou significativa para as experiências positivas (p = .008). O estado civil aos afetos 
positivos (p = .016) e experiências positivas (p = .000). O número de pessoas na família para as 
experiências negativas (p = .025) e bem estar subjetivo (p = .030). A frequência à caminhada para as 
experiências positivas (p = .015) e o bem estar subjetivo (p = .100). Consumo de tabaco nos afetos 
positivos (p = .001), experiências positivas (p = .004) e bem estar subjetivo (p = .005). Possuir filhos a 
experiências positivas (p = .043). Conclusões: os idosos não fumantes possuem mais afetos positivos, 
experiências positivas. Aqueles que possuem filhos mais experiências positivas. A escolaridade é 
importante para experiências positivas. Os casados apresentaram mais afetos positivos e experiências 
positivas. O número de pessoas na família foi significante nas experiências negativas. Quem pratica 
atividade física uma vez por semana para experiências positivas e maior bem-estar subjetivo para o 
idoso praticante 4 ou 5 vezes por semana. 
Palavras-chave: atividade física, bem-estar subjetivo, idoso 
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Afetos positivos e negativos em jovens acometidos por condições 
crônicas da rede pública estadual de ensino da cidade de Montes 
Claros/MG 

Positive and negative affects in Young people with chronic conditions in 
public schools of the city of Montes Claros/MG 

A.M. Rocha, H.L.S. Porto, M.B. Inácio, E.H.E. Souza, G.P. Tolentino 
 
 

RESUMO 
O presente estudo objetivou comparar os afetos positivos e negativos entre jovens acometidos por 
Diabetes Mellitus, jovens com excesso de peso, e jovens aparentemente saudáveis. Foi realizado um 
estudo em 37 escolas públicas da cidade de Montes Claros - MG onde foram identificados 10 escolares 
acometidos por Diabetes Mellitus (DM). Obteve-se um grupo com 11escolares com sobrepeso ou 
obesidade (SP) e outro grupo com 12 jovens supostamente saudáveis (CO). Para avaliação dos estados 
emocionais foi utilizada a Escala de Afetos Positivos e Negativos. Os resultados relativos a estes afetos 
indicaram que os três grupos apresentaram elevados escores de afetos positivos quando comparado aos 
aspectos negativos, e que o grupo SP apresentou o afeto positivo significativamente maior do que os 
grupos DM e CO. Conclui-se que escolares acometidos por DM e aqueles aparentemente saudáveis 
apresentam afetos positivos e negativos significativamente inferiores quando comparados aos escolares 
com sobrepeso/obesidade SP e este aspecto poderia estar associado a alterações hormonais e a dieta. 
Palavras-chave: diabete mellitus, obesidade, escolares, escala de afetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade física e depressão em adolescentes 

Physical activity and depression among adolescents 

M.C.S. Gomes, T.M. Tolentino, F.M. Tolentino, C.A.R. Ramos, M.F.G. Durães 
 
 

RESUMO 
O estudo objetivou comparar as variáveis independentes, sexo, religiosidade e violência com a variável 
dependente depressão em adolescentes praticantes de caminhada. Amostra composta de 69 
adolescentes praticantes de caminhada orientada. O instrumento utilizado foi o inventário de 
depressão de Beck (1961) validado no Brasil por Gorestein e Andrade (1998). Na análise foi usado o 
teste t para amostras independentes. No que se refere à religiosidade encontramos diferença 
significativa na dimensão autodepreciação (p = .04) em que os adolescentes não religiosos mostraram-
se com níveis mais elevados de autodepreciação (M = 3.00, DP = 1.67 vs M = 1.28, DP = 1.46). 
Conclui-se que os adolescentes praticantes de caminhada que não são religiosos se autodepreciam mais 
quando comparados com os religiosos. 
Palavras-chave: depressão, adolescência, caminhada 
 
 

  



80 | Resumos do Painel de Psicologia do Exercício e Saúde 

 

Autoestima global em jogadores de futebol 

Global self-esteem in soccer players 

M.F.M. Maia, J.T.M. Neto, J.M. Germano, E.C. Santos, J.E.B. Santos 
 
 

RESUMO 
O estudo objetivou comparar a autoestima em atletas de futebol de campo de Montes Claros em 
função do sexo, estado civil, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, nível de escolaridade, tipo de 
residência e quantidade de treinamento. A amostra foi composta por 118 jogadores de 15 a 20 anos. 
Foi usado o questionário Rosenberg Self-Esteem (Rosenberg, 1989). Foi realizada uma análise 
descritiva e posteriormente, teste t de Student e ANOVA. Os resultados indicaram que os jogadores 
que fumavam (p = .00) e que bebiam (p = .00) reportaram níveis superiores de autoestima, assim 
como os residentes em barracão (p = .02) em comparação com os residentes em apartamento, casa 
própria, casa alugada ou outras situações. Concluiu-se que jogadores que faziam uso do fumo, tabaco e 
que moravam em barracão com autoestima mais elevada. 
Palavras-chave: autoestima, futebol, adolescência 
 
 
 
 
 
 

Autoestima e depressão de jovens adultos praticantes de caminhada de 
Montes Claros - MG 

Self-esteem and depression of young adults practitioners of walk from 
Montes Claros - MG 

B.V.O. Sousa, L.P. Silva, D.R. Freitas, L.B.C. Veloso, J.A. Freitas 
 
 

RESUMO 
O objetivo foi comparar variáveis independentes, sexo, religiosidade e escolaridade com as variáveis 
dependentes autoestima e depressão. A amostra foi composta de 131 indivíduos de 21 a 40 anos, 
sendo 62 do sexo masculino e 69 do sexo feminino. Foi utilizado o questionário de Beck Depression 
Inventory – BDI (1961), e na autoestima o questionário de Rosenberg Self-Esteem (1989). Os 
resultados indicaram que o sexo feminino reportou maiores níveis de cognição-afeto (p = .00) e de 
dimensão somática (p = .04). A depressão geral e sua dimensão somática apresentaram diferenças 
significativas com médias mais elevadas em indivíduos analfabetos, indicando que um baixo nível de 
escolaridade pode afetar componentes depressivos principalmente no que diz respeito ao aspecto 
somático (p < .05). Dos indivíduos praticantes de caminhada, as mulheres apresentaram índices mais 
elevados que os homens nas dimensões da cognição e afeto e dimensão somática; os indivíduos 
analfabetos apresentaram maior autoestima, depressão geral e comprometimento com a dimensão 
somática. 
Palavras-chave: autoestima, depressão, jovens-adultos 
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