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pertencentes ao PPG da ESEF além da Prof. Drª. Helen Denise Gonçalves da Silva 

docente convidada do PPG de Epidemiologia da UFPel; 

Relatório do trabalho de campo; 

Artigo: “Dependência de exercício físico em academias de uma cidade da fronteira 

oeste do Rio Grande do Sul”. A ser submetido à Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde; 

Apêndices;  



 

 

Resumo 

DORNELES, Rui Carlos Gomes. Dependência de exercício físico em academias 

de ginástica de uma cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 2017. 130f. 

Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Escola 

Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

Objetivo: A dependência de exercício físico (DEF) é definida por um comportamento 

de excesso de exercícios físicos que pode resultar em prejuízos físicos e 

psicológicos. O objetivo do estudo foi verificar a prevalência de DEF em 

frequentadores de academias de ginástica da zona urbana da cidade de 

Uruguaiana/RS. Métodos: Foi realizado um inquérito epidemiológico do tipo 

observacional descritivo com amostra de 496 indivíduos com 18 anos ou mais, 

ambos os sexos, praticantes de diferentes modalidades oferecidas em 14 academias 

de ginástica. Para estimar a DEF, foi utilizada a Escala de Dependência de Exercício 

Físico. Esse instrumento é baseado nos 7 critérios para dependência de substâncias 

do Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais e permite, conforme o 

escore obtido, a classificação em não-dependente assintomático, não-dependente 

sintomático e situação de risco de dependência de exercício físico, além da 

identificação da natureza da dependência, como sendo fisiológica ou psicossocial. 

Resultados: Foi verificada prevalência de 7,1 % (IC95% 4,84 – 9,36) de indivíduos 

em situação de risco de DEF. Com frequências elevadas entre indivíduos do sexo 

masculino, de cor de pele branca, com idades entre 18 e 40 anos, solteiros, com 

escolaridade até ensino médio e renda familiar mensal de até 4 salários mínimos. E 

as maiores sensibilidades de respostas ocorreram nos critérios de abstinência e 

tolerância, mostrando indícios de dependência de ordem fisiológica. Conclusão: 

Conclui-se que mesmo de forma não expressiva, situações de risco de dependência 

de exercício físico foram verificadas nas academias de ginástica, sendo necessário 

mais estudos que abordem o assunto de forma mais aprofundada. 

Palavras-Chave: Dependência; exercício; comportamento; academias de ginástica. 

  



 

 

Abstract 

DORNELES, Rui Carlos Gomes. Exercise dependence in health clubs of a city 

on the western border of Rio Grande do Sul. 2017. 130p. Dissertation (Master’s 

degree). Post-Graduation Program in Physical Education. School of Physical 

Education, Federal University of Pelotas, Pelotas/RS. 

 

Purpose: The exercise dependence is defined by a behavior of excess of physical 

exercises that can result in physical and psychological damages. The objective of the 

study was to verify the prevalence of exercise dependence in health club’s users in 

the urban area of the city of Uruguaiana / RS. Methods: An epidemiological survey 

of the descriptive observational type was carried out with a sample of 496 individuals 

aged 18 years and over, of both sexes, practicing different modalities offered at 14 

health clubs. To estimate exercise dependence, the Exercise Dependence Scale was 

used. This instrument is based on the 7 criteria for substance dependence of the 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders and allows, according to the 

Score, to distinguish non-dependent asymptomatic, non-dependent symptomatic, 

and at risk of exercise dependence, as well as the identification of the nature of the 

dependence, as being physiological or psychosocial. Results: The prevalence of 

7.1% (95%CI: 4.84 – 9.36) of individuals at risk of exercise dependence. With high 

frequencies among males, white skin color, aged between 18 and 40 years old, 

single, with education to high school and monthly family income of up to four 

minimum wages. A greater sensitivity of responses to abstinence and tolerance 

criteria, and evidence of physiological dependence were verified in these spaces. 

Conclusion: We concluded that, even in a non-expressive way, situations of risk of 

physical exercise dependence were verified in health clubs, indicating the need for 

more studies that approach the subject in more depth. 

Keywords: Dependence; exercise; behavior; fitness centers. 
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Definição dos Termos 

 

Atividade 

Física 

Qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos 

esqueléticos, que resulta em gasto energético maior que os níveis 

de repouso (CASPERSEN et al. 1985) 

Dependência Processo comportamental que pode proporcionar prazer ou alívio do 

desconforto interno (stress, ansiedade). É caracterizada por falhas 

repetidas em controlar o comportamento (estado de impotência) 

resultando na sua manutenção apesar das consequências negativas 

(GOODMAN, 1990). Esta definição é então complementada por seis 

sintomas comuns a vícios como critérios para identificar a condição: 

relevância, modificação do humor, tolerância, sintomas de 

abstinência, conflitos pessoais e recaída (BROWN, 1993; 

GRIFFITHS, 2005; SZABO, 2010). 

Dependência 

de Exercício 

Físico 

Padrão mal-adaptativo multidimensional de exercício físico, que leva 

a prejuízos ou sofrimentos clinicamente significativos (COVERLEY 

VEALE, 1987); Perda de controle comportamental sobre o exercício 

físico que se torna uma obrigação, com a manifestação de outros 

sintomas clássicos de vícios (BERCZIK et al., 2012). 

Exercício 

Físico 

Toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem por 

objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da 

aptidão física. (CASPERSEN et al. 1985) 

  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 



13 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Projeto de Dissertação 

 

 

 

 

 

Dependência de exercício físico em academias e fatores associados 

 

 

 

 

Rui Carlos Gomes Dorneles 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2016. 



14 

 

 

 

Rui Carlos Gomes Dorneles 

 

 

 

 

Dependência de exercício físico em academias e fatores associados 

 

 

 

Projeto de Dissertação de mestrado 
apresentado ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação Física da Universidade Federal 
de Pelotas, como requisito parcial à obtenção 
do título de Mestre em Educação Física (Linha 
de Pesquisa: Epidemiologia da atividade física). 
 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Cozzensa da Silva 

 

 

 

Pelotas, 2016  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof. Dr. Marcelo Cozzensa da Silva (orientador) 

Prof. Dr. Airton José Rombaldi (PPGEF/UFPel) 

Prof. Dr. Marlos Rodrigues Domingues (PPGEF/UFPel) 

Profª. Dra. Helen Denise Gonçalves da Silva (PPG Epidemiologia / UFPel)  

Prof. Dr. Felipe Fossati Reichert (Suplente) (PPGEF/UFPel) 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa  



17 

 

Resumo 

 

DORNELES, Rui Carlos Gomes. Dependência de exercício físico em academias 
e fatores associados. 2016. 67f. Projeto de pesquisa (Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação em Educação Física, Escola Superior de Educação Física, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

A prática habitual de atividades físicas tem papel fundamental na prevenção 
de várias doenças crônicas. Além disso, praticar exercícios físicos regularmente 
influencia na qualidade do sono, melhora o humor e promove o bem-estar cognitivo 
e mental. Distintas frequências, durações e intensidades da atividade física estão 
associadas a recompensas neurobiológicas produzidas no organismo, que podem 
ter efeitos centrais (redução da ansiedade) ou periféricos (diminuição da sensação 
de dor). Entretanto, uma rotina exagerada dessa prática pode gerar consequências 
negativas, desencadeando um distúrbio chamado de dependência de exercício 
físico. Esse distúrbio se caracteriza como um padrão de exercício físico que está 
associado com a tolerância, sintomas de abstinência, efeitos de intenção, perda de 
controle na mediação do tempo gasto com atividades físicas, conflitos (sociais, 
ocupacionais ou de lazer) e a manutenção do comportamento apesar da presença 
de lesões. Diversas lacunas existem no campo de pesquisa sobre a dependência de 
exercício físico, dentre elas destaca-se a inconsistência de dados referentes a real 
prevalência desse distúrbio, muito em decorrência da variedade de instrumentos 
com o propósito de mensuração disponíveis, além dos públicos-alvo estudados, 
geralmente com amostras pouco representativas. Entre praticantes de musculação, 
embora o Brasil seja o segundo país no mundo em número de academias por 
habitante, com quase oito milhões de adeptos, a dependência de exercício físico 
ainda é pouco investigada. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é verificar a 
prevalência de dependência de exercício físico e fatores associados em praticantes 
de musculação da cidade de Uruguaiana/RS. Para isso, será realizado um inquérito 
epidemiológico transversal com 684 praticantes de musculação de 14 academias da 
zona urbana de Uruguaiana, com 18 anos ou mais de idade, de ambos os sexos. Os 
entrevistados responderão a Escala de Dependência de Exercício proposta por 
Downs; Hausenblas & Nigg (2004), que é um instrumento de 21 itens baseado nos 
sete critérios para dependência de substâncias do Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais – IV. Os indivíduos que pontuarem alto em três ou mais 
critérios serão considerados dependentes de exercício físico. Também serão 
realizadas análises de associação entre a dependência de exercício físico e 
variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, nutricionais e de 
saúde. 

Palavras-Chave: dependência; atividade motora; controle comportamental; 

academias de ginástica. 
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Abstract 

 

DORNELES, Rui Carlos Gomes. Exercise dependence in gyms and associated 
factors. 2016. 67p. Research project (Master). Graduate Program in Physical 
Education. School of Physical Education, Federal University of Pelotas, Pelotas/RS. 

 

Usual physical activity plays a key role in the prevention of several chronic 
diseases. Moreover, physical exercise regularly influences the quality of sleep, 
improves mood and promotes cognitive and mental well-being. According to the 
frequency, duration and intensity of physical activity, neurobiological rewards are 
produced in the body that may have central effects (reduction of anxiety) or 
peripheral effects (decrease the sensation of pain). However, an exaggerated routine 
of this practice can have negative consequences, triggering a condition called 
exercise dependence. This disorder is characterized as an exercise pattern that is 
associated with tolerance, withdrawal symptoms, intended effects, loss of control in 
the measurement of time spent on physical activities, conflicts (social, occupational 
or recreational) and the maintenance of behavior despite the presence of lesions. 
Several gaps exist in the field of research on exercise dependence, among which 
stands out the data inconsistency regarding the actual prevalence of this disorder, 
much due to the variety of instruments available with the purpose of measurement, 
furthermore the studied aims, usually with unrepresentative samples. Among fitness 
goers, although Brazil is the second country in the world in number of gyms per 
capita, with almost eight million practitioners, the exercise dependence remains 
understudied. Thus, the objective of this study is to assess the prevalence of 
exercise dependence and associated factors among fitness clients in the city of 
Uruguaiana / RS. For this, there will be a cross-sectional epidemiological survey with 
684 fitness clients from 14 gyms in the urban area of Uruguaiana, 18 years or older, 
of both sexes. Respondents answer the Exercise Dependence Scale proposed by 
Downs; Hausenblas & Nigg (2004), which is a 21-items instrument based on the 
seven criteria for substance dependence of the Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders - IV. Individuals who reach high in three or more criteria will be 
considered exercise addicts. Association analysis also will be made between 
exercise dependence and demographic, socioeconomic, behavioral, nutritional and 
health. 

Keywords: dependence; motor activity; behavior control; fitness centers. 

  



19 

 
 

 

Sumário 

 

1 Introdução................................................................................................... 

 

21 

1.1 Dependência de exercício físico como um objeto de pesquisa.......... 

 

21 

1.2 Objetivos...................................................................................................... 

 

22 

1.2.1 Objetivo Geral........................................................................................... 

 

22 

1.2.2 Objetivos Específicos.............................................................................. 

 

22 

1.3 Justificativa.................................................................................................. 

 

23 

1.4 Hipóteses................................................................................................. 

 

24 

2 Referencial Teórico........................................................................................ 

 

26 

2.1 Origem da pesquisa sobre dependência de exercício físico ............. 

 

26 

2.2 Diferentes definições e terminologias................................................... 

 

27 

2.3 Caracterizando a dependência de exercício físico.............................. 

 

28 

2.4 Dependência de exercício físico primária e secundária..................... 

 

29 

2.5 Diferenciando Dependência de Exercício de outros transtornos....... 

 

31 

2.6 Dependências concorrentes com a Dependência de Exercício.......... 

 

33 

2.7 Dados Epidemiológicos sobre Dependência de Exercício Físico.......... 

.................................. 

 

34 

2.8 Quando é Exercício físico habitual e não uma Dependência? ....... 

 

36 

2.9 Instrumentos de avaliação de dependência de exercício físico........ 

 

42 

3 Métodos...................................................................................................... 

 

45 

3.1 Delineamento.......................................................................................... 45 

3.2 População alvo........................................................................................ 

 

45 



20 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão............................................................ 

 

46 

3.4 Definição operacional da variável dependente..................................... 

 

46 

3.5 Definição operacional das variáveis independentes........................... 

 

47 

3.6 Instrumentos para coleta de dados....................................................... 

 

50 

3.7 Seleção e Treinamento dos Entrevistadores........................................ 

 

52 

3.8 Estudo Piloto............................................................................................ 

 

53 

3.9 Logística de campo e cálculo amostral................................................. 

 

53 

3.10 Processamento e Análise de Dados.................................................... 
 

55 

3.10.1 Processamento dos Dados............................................................... 
 

55 

3.10.2 Análise dos dados............................................................................. 
 

55 

3.11 Controle de Qualidade......................................................................... 56 

3.12 Comitê de Ética e Termo de Consentimento...................................... 

 

56 

3.13 Perdas e recusas................................................................................... 56 

3.14 Aspectos éticos.................................................................................... 57 

3.15 Divulgação dos Resultados................................................................. 

 

57 

4 Cronograma............................................................................................... 58 

Referências................................................................................................... 59 

Anexos.............................................................................................................. 
 

71 

Anexo A............................................................................................................. 
 

72 

Anexo B.............................................................................................................. 
 

73 

Anexo C.............................................................................................................. 
 

79 

Anexo D.............................................................................................................. 
 

81 

Anexo E.............................................................................................................. 82 

 

  



21 

 

1.Introdução 

 

1.1 Dependência de exercício físico como um objeto de pesquisa 

 

 A prática habitual de atividades físicas (AF) possui um papel importante na 

prevenção primária e secundária de várias doenças crônicas, tais como a 

hipertensão, diabetes do tipo II e alguns tipos de câncer. Estando inversamente 

associada ao risco de morte prematura (LEE et al., 2012). Além disso, vários 

estudos apontam que praticar exercícios físicos (EF) regularmente melhoram a 

qualidade do sono, humor e bem-estar cognitivo e mental (WARBURTON; NICOL; 

BREDIN, 2006; De MELLO et al., 2013; ANTUNES et al., 2015). 

 Praticantes de EF, especialmente corredores, rotineiramente experimentam 

as recompensas neurobiológicas durante e após uma corrida de longa distância. 

Dentre elas inclui-se tanto as de efeito central (redução da ansiedade e sensações 

emocionais positivas e de bem-estar) e efeitos periféricos (diminuição da sensação 

de dor) (DIETRICH & MCDANIEL, 2004). No entanto, uma rotina exagerada de EF 

pode gerar consequências negativas, desencadeando um distúrbio chamado de 

Dependência de Exercício Físico (DEF). De acordo com Hausenblas & Downs 

(2002a), a DEF representa um comportamento incontrolável de excesso de EF que 

se manifesta através de sintomas fisiológicos e / ou psicológicos. 

A DEF é caracterizada por um padrão comportamental de EF que está 

associado com a tolerância, sintomas de abstinência, efeitos de intenção, perda de 

controle na mediação do tempo gasto com EF, conflitos (sociais, ocupacionais ou de 

lazer) e a manutenção do comportamento de EF apesar da presença de lesões 

(VEALE, 1987; HAUSENBLAS & DOWNS, 2002a; HAUSENBLAS & GIACOBBI Jr, 

2004). Diversas lacunas no campo de pesquisa sobre a DEF ainda requerem uma 

investigação mais aprofundada. Recentemente, o estudo de revisão de Szabo e 

colaboradores (2015), ao examinar as divergências que existem na classificação,
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 prevalência e interpretação de diagnósticos da DEF, concluiu que a prevalência é 

um dado bastante inconsistente na literatura científica. A razão mais provável para 

essa inconsistência pode estar ligada à quantia razoável de instrumentos que se 

propõem a avaliar a DEF, os diferentes públicos-alvo estudados e amostras pouco 

representativas, que contribuem para a heterogeneidade dos resultados. 

A DEF no ambiente das academias em geral, também é outro campo de 

pesquisa pouco estudado. Essas academias, são espaços amplamente consagrados 

na sociedade moderna como um dos principais locais apropriados para o cuidado do 

corpo e a busca pela saúde (DAMASCENO et al., 2006). Segundo Sabino (2002), 

esses ambientes possuem uma atmosfera própria, com rituais e imaginários 

específicos. Os praticantes das diversas modalidades oferecidas nesses 

estabelecimentos são estimulados a adotar estilos de vida saudáveis, onde, muitas 

vezes, o discurso da saúde maquia reais objetivos como a estética e o corpo ideal. 

Essa busca, em muitos casos, pode induzir a rotinas exageradas de EF, 

favorecendo o desenvolvimento da DEF.  Diante desse cenário, o objetivo do 

presente estudo é verificar a prevalência de DEF e fatores associados nas 

academias de Uruguaiana/RS. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Verificar a prevalência de DEF e fatores associados nas academias de 

Uruguaiana/RS. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

✓ Verificar a prevalência de DEF; 

✓ Descrever as características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais, nutricional e de saúde da amostra em estudo; 
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✓ Verificar a associação das características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais, nutricionais e de saúde com a DEF. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Evidências consistentes embasam o fato de que as pessoas podem se tornar 

dependentes de substâncias como álcool, cigarro e drogas (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 1994; WEST, 2001). Aprofundando o assunto, 

pesquisadores expandiram o rol das dependências para além do abuso dessas 

substâncias, abrangendo também a dependência por objetos ou comportamentos, 

tais como apostar, comprar, comer e praticar EF (DAVIS et al., 2000; ORFORD, 

2001). De acordo com Orford (2001), o maior desafio no desenvolvimento de uma 

concepção abrangente sobre vícios é que poucos modelos incluem a presença de 

dependências não-químicas como o comportamento de excesso de EF. 

Embasado na informação supracitada, verifica-se que a investigação sobre 

DEF ainda é escassa e informações relevantes como a prevalência e características 

específicas da disfunção em diferentes formas de EF permanecem sem 

esclarecimento. A maior parte do conhecimento sobre a DEF decorre de estudos 

realizados com corredores de longa distância (ALLEGRE; THERME; GRIFFITHS, 

2007; FURST & GERMONE, 1993; HAILEY & BAILEY, 1982) e praticantes de 

ginástica aeróbica (KIRKBY & ADAMS, 1996). Poucos estudos foram realizados em 

outras modalidades estruturadas de EF, com resultados pouco expressivos. Dentre 

os trabalhos conduzidos, destacam-se estudos empíricos com grupos de dançarinos 

(PIERCE; DALENG; MCGOWAN, 1993), lutadores de artes marciais (GRIFFITHS, 

1997), triatletas (BLAYDON & LINDNER, 2002) e levantadores de peso (HURST et 

al., 2000). 

Com exceção dos estudos com amostras específicas de bodybuilders 

(SMITH; HALE; COLLINS, 1998; SMITH & HALE, 2005), pesquisas que investiguem 

a DEF em academias em geral ainda são escassas. Nas últimas décadas, foi 

evidente a popularização desses estabelecimentos, muito em virtude da expansão 

da urbanização e consequente redução dos espaços verdes ao ar livre adequados a 
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prática regular de EF (UHLMANN et al., 2009). O Brasil é o segundo país no mundo 

(primeiro na América Latina) em número de academias por habitante, com cerca de 

31.800 estabelecimentos distribuídos de norte a sul do país, registrando cerca de 

7,952 milhões de frequentadores segundo o último levantamento da International 

Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA, 2015), esse panorama reforça a 

necessidade de investigar a DEF também nesse ambiente.  

Outra lacuna importante no campo de pesquisa da DEF diz respeito aos 

fatores associados a essa disfunção. Teixeira (2004) destacou que, no âmbito da 

psicologia relacionada à saúde, devem ser envolvidas as considerações dos 

contextos biológicos, sociais e culturais onde a saúde e as doenças (ou disfunções) 

ocorrem, uma vez que o impacto e o alcance são dependentes do estado 

socioeconômico, sexo e da diversidade cultural. Tal fato fortalece a importância de 

se identificar os fatores associados à DEF entre praticantes das diversas 

modalidades que as academias em geral oferecem. 

É possível que a real prevalência desse transtorno seja baixa, no entanto, 

mesmo que apenas 1% da população sofra com a DEF, ainda assim representa um 

número muito grande de pessoas que necessitam de ajuda considerando as 

consequências prejudiciais à saúde física e mental do comportamento de DEF. 

Levantamentos epidemiológicos mais consistentes podem auxiliar a investigação 

nesta área resultando em uma melhor compreensão do problema. Esse objetivo 

pode ser alcançado através de uma maior e mais estreita colaboração de 

pesquisadores e clínicos (SZABO, 2010). 

 

1.4 Hipóteses 

 

✓ A amostra apresentará maior prevalência de indivíduos do sexo masculino, de 

cor da pele branca, com idade entre 18 e 30 anos, com, pelo menos, ensino 

médio completo; 

✓ A prevalência de DEF ficará entre 5 e 10%; 
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✓ A DEF se manifestará significativamente maior em indivíduos do sexo 

masculino (WEIK & HALE, 2009), solteiros e que fazem uso de suplementos 

alimentares quando comparados a seus pares; 

✓ 20% dos indivíduos potencialmente com DEF, também apresentarão outros 

comportamentos de dependência como consumo de bebidas alcoólicas e 

hábito de fumar (AIDMAN & WOOLLARD, 2003). 

✓ Maior tempo de prática de musculação e maior frequência semanal se 

relacionarão positivamente com maiores escores de DEF; 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Origem da pesquisa sobre DEF 

 

A DEF foi considerada um possível campo de pesquisa pela primeira vez por 

Baekeland em 1970. Seu objetivo inicial foi desenvolver um estudo sobre os efeitos 

no sono de corredores após a privação da atividade pelo período de um mês. No 

entanto, o pesquisador enfrentou grande dificuldade em recrutar indivíduos para 

compor sua amostra, principalmente entre aqueles que apresentavam uma maior 

frequência de corrida (cinco a seis vezes por semana), os quais se negaram a 

participar até mesmo mediante oferta financeira. Os indivíduos que concordaram em 

participar do estudo apresentavam uma frequência um pouco menor (três a quatro 

vezes por semana) e durante a interrupção relataram uma redução do bem-estar 

psicológico (aumento da ansiedade, despertar noturno, tensão sexual). Em resumo, 

Baekeland concluiu que quanto maior a frequência da corrida, maior a resistência 

em interromper a atividade, e entre os de menor frequência, sintomas de abstinência 

foram verificados durante a privação.  

Em 1983, pesquisadores começaram a examinar se a DEF era apenas uma 

variação da AN. Para tanto, foram estimulados por um artigo polêmico de Yates e 

colaboradores (1983), que indicou que os "corredores obrigatórios" do sexo 

masculino se assemelhavam a pacientes com AN em certas características de 

personalidade (introversão, inibição da raiva, grandes expectativas, depressão e uso 

excessivo de negação). Embora não tivessem dados objetivos, alegaram que a 

corrida e a AN estabeleciam uma perigosa relação de afinidade. O artigo foi 

duramente criticado pela metodologia pobre e superestimação de indivíduos 

extremos, exagerando as semelhanças entre os grupos.  

Estudos posteriores falharam em encontrar uma psicopatologia comum entre 

DEF e pacientes com transtornos alimentares (KRELSTEIN, 1983;
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BLUMENTHAL; O'TOOLE; CHANG, 1984; COEN & OGLES, 1993; POWERS; 

SCHOCKEN; BOYD, 1998). Apesar de um início lento e controverso, nos últimos 

anos, o interesse em DEF aumentou e tem sido caracterizado por três abordagens 

gerais: 

✓ Comparação entre DEF e pacientes com transtornos alimentares; 

✓ Comparação entre os possíveis "mais dependentes" e "menos dependentes"; 

✓ Comparação entre DEF e indivíduos com baixos níveis de atividade física ou 

sedentários.  

Apesar do aumento na quantidade de pesquisas, saber se o indivíduo com DEF 

difere significativamente do sedentário e do menos ativo, continua a ser uma 

importante questão a ser estudada. Em geral, os resultados são inconclusivos 

devido à falta de estudos experimentais, grupos de controle inconsistentes ou 

inexistentes, falhas no controle dos vieses de amostra e critérios operacionais 

heterogêneos para DEF (medidas inadequadas ou inválidas). 

 

2.2 Diferentes definições e terminologias 

 

Glasser (1976) inicialmente propôs o conceito de "vício positivo" na literatura 

psicológica ao identificar os efeitos benéficos do EF e a sua relação dose-resposta 

positiva com a saúde, em contraste ao uso de substâncias e outros vícios que têm 

uma relação dose-resposta negativa em termos de desfechos comportamentais. 

Esses "vícios positivos" incluíam atividades como EF e meditação. Esse conceito foi 

contrariado por Morgan (1979) ao apresentar evidências de que os sintomas mais 

típicos de vícios também poderiam ser aplicados para comportamentos de excesso 

de EF, principalmente através da presença de sintomas de abstinência, negligência 

das responsabilidades diárias primordiais (família e trabalho), além de vários outros 

efeitos negativos como a perturbação do bem-estar psicológico e a prática de EF 

apesar de contraindicações médicas (lesões ou doenças). Morgan considerava que 

o excesso de EF era uma disfunção comportamental, assim sendo, um vício 

negativo em contraste ao conceito de vício positivo proposto por Glasser.  
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Apesar da expressão “vício negativo” ainda ser usada ocasionalmente na 

literatura, terminologias mais específicas como "vício de exercício" passaram a ser 

utilizadas (THAXTON, 1982; GRIFFITHS, 1997; SZABO, 2010). Contudo, por se 

tratar de uma preocupação multidisciplinar, vários ramos da ciência com diferentes 

escopos de pesquisa ainda tendem a usar diversas terminologias inconsistentes na 

discussão sobre o comportamento de excesso de EF (ALLEGRE et al., 2006). 

Alguns estudiosos se referiam à condição como “exercício físico obrigatório” 

(PASMAN & THOMPSON, 1988) e “exercício físico abusivo” (DAVIS et al., 2000), 

enquanto nos meios de comunicação, a condição é muitas vezes descrita como 

“exercício físico compulsivo” (DALLE GRAVE; CALUGI; MARCHESINI, 2008). No 

entanto, a expressão mais popular é “dependência de exercício físico” (COCKERILL 

& RIDDINGTON, 1996; HAUSENBLAS & DOWNS, 2002a).  

 

2.3 Caracterizando a DEF 

 

Tal como acontece com outros comportamentos de dependência, uma 

definição padrão de DEF não existe (JOHNSON, 1995; HAUSENBLAS & DOWNS, 

2002b). No entanto, a definição que ganhou mais reconhecimento foi proposta por 

Coverley Veale (1987, 1995), que recomendou um conjunto de normas para 

diagnóstico com base nos critérios para uso de substâncias e dependências do 

MDETM-IV (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2000) que inclui tanto 

os critérios biomédicos (por exemplo a tolerância, a abstinência) como a perspectiva 

psicossocial (interferência no ambiente social e ocupacional). Coverley Veale 

recomendou, baseado nesses critérios, que a DEF fosse operacionalizada como um 

padrão mal-adaptativo multidimensional de EF, que leva a prejuízos ou sofrimentos 

clinicamente significativos, manifestado por três ou mais dos seguintes:  

✓ Tolerância: É a necessidade de aumentar significativamente a frequência do 

EF para alcançar o efeito de satisfação desejado ou de redução da sensação 

desse efeito em caso do uso continuado da mesma frequência;  
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✓ Abstinência: A frequência de EF é necessária para aliviar ou evitar sintomas 

clássicos de abstinência (ansiedade, tensão);  

✓ Efeitos de intenção: o EF é geralmente realizado em maiores frequências ou 

por uma duração mais longa do que a pretendida;  

✓ Perda de controle: Desejo persistente em se exercitar ou falhas em reduzir ou 

controlar o EF;  

✓ Tempo: Uma grande quantidade de tempo é gasta em atividades 

relacionadas com o EF;  

✓ Conflito: Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

negligenciadas ou reduzidas em virtude do EF;  

✓ Continuidade: O EF é mantido apesar do conhecimento da possibilidade de 

haver um problema físico ou psicológico resultante desse comportamento 

(continuar correndo apesar de graves lesões resultantes da própria atividade).  

É importante destacar que a última edição do MDETM (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2010) incluiu diagnósticos de vícios 

comportamentais, embora somente o vício em apostar tenha sido englobado, o fato 

repercute a relevância dos estudos nesse campo de pesquisa.  

 

2.4 DEF primária e secundária 

É de fundamental importância reconhecer se o comportamento de excesso de 

EF pode ser um problema primário na vida da pessoa afetada ou se surge como um 

problema secundário, em consequência de uma outra disfunção psicológica. No 

primeiro caso, o comportamento é classificado como DEF primária, porque se 

manifesta como uma forma de vício comportamental, o motivo para excesso de EF é 

geralmente voltado para evitar algo negativo, uma forma de fuga incontrolável de 

fontes de estresse perturbador e persistente, embora o indivíduo afetado possa estar 

totalmente inconsciente dessa motivação (SZABO, 2010). No segundo caso, que é 

denominado como DEF secundária, ela ocorre simultaneamente com outra doença, 

geralmente com distúrbios alimentares, como a anorexia ou bulimia nervosa 

(COVERLEY VEALE, 1987; BAMBER et al., 2000; BLAYDON; LINDNER; KERR, 

2002). O excesso de EF é usado como um meio de perder peso (somando-se às 
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dietas muito rigorosas). Assim, a DEF secundária tem uma etiologia diferente da 

primária. No entanto, deve ser destacado que muitos dos sintomas e consequências 

da DEF são semelhantes entre ambas as formas. A característica distintiva entre as 

duas é que, em DEF primária, o EF é o objetivo, enquanto que na secundária a 

perda de peso é o objetivo e o excesso de EF é uma das principais maneiras de 

alcançá-lo. 

Bamber e colaboradores (2003) entrevistaram 56 mulheres adultas que se 

exercitavam regularmente. Com base na análise qualitativa dos resultados, os 

autores identificaram três fatores nos critérios de diagnóstico de DEF secundária. 

Entre esses fatores, apenas a presença de sintomas de transtorno alimentar poderia 

diferenciar a dependência secundária da primária. Os outros dois fatores, a saber, 

as disfunções (físicas, psicológicas, comportamentais ou sociais) e a presença de 

sintomas de abstinência não foram específicas da dependência secundária. No 

entanto, Blaydon e colaboradores (2004) tentaram subclassificar ainda mais a DEF 

secundária com base na fonte primária do problema, que na sua opinião, era 

relacionada com uma forma de transtorno alimentar ou a uma preocupação 

exagerada com a imagem corporal. Embora esta relação pareça ter validade, até o 

presente, não existem evidências que comprovem tal especulação.  

A DEF tem sido identificada com base na presença de sintomas de 

abstinência. Neste sentido, Sachs & Pargman (1981) definiram a dependência de 

corrida como “um vício de natureza psicológica e / ou fisiológica, mediante um 

regime regular de correr, caracterizada por sintomas de abstinência após 24 a 36 

horas, sem a prática". Esta definição foi bastante utilizada na literatura (SACHS & 

BUFFONE, 1984; MORRIS, 1989; FURST & GERMONE, 1993;). Entretanto, os 

sintomas de abstinência na DEF são apenas um dos vários outros co-sintomas 

críticos universalmente observáveis em vícios comportamentais (BROWN, 1993; 

GRIFFITHS, 1997, 2005). Portanto, com base em vários achados (SZABO, 1995, 

2010; SZABO; FRENKL; CAPUTO, 1997), é incorreto determinar a presença de DEF 

meramente com base em sintomas de abstinência. Ao invés disso, o tipo, a 

frequência e a intensidade desses sintomas precisam ser examinados, porque os 

sentimentos psicológicos negativos podem ser vivenciados por qualquer praticante 
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de EF habituais em situações onde a atividade física, o EF ou até mesmo um hobby 

sejam impedidos por um motivo inesperado (SZABO; FRENKL; CAPUTO, 1996, 

1997). Szabo e colaboradores (1996) verificaram que praticantes de boliche 

(atividade física de baixa intensidade) relataram sintomas de abstinência quando 

impedidos por motivos imprevistos. No entanto, a intensidade dos sintomas 

relatados por esses indivíduos foi menor do que a relatada por dançarinos, 

praticantes de musculação, cross-trainers e esgrimistas. Portanto, a presença de 

sintomas de abstinência por si só é insuficiente na triagem ou diagnóstico da DEF. A 

intensidade sim representa um fator determinante na separação de pessoas 

dedicadas ao EF daquelas que são dependentes dele.  

 

2.5 Diferenciando DEF de outros transtornos 

 

À medida que as pesquisas sobre DEF avançam, aumenta a importância de 

se saber quando esse comportamento representa realmente um vício e não algum 

outro distúrbio. Tal como outros vícios comportamentais, a DEF é muitas vezes 

referida como sendo compulsiva ou impulsiva. Freimuth (2011) analisou as 

concomitâncias entre a DEF, compulsões e distúrbios de controle de impulsos. A 

DEF também precisa ser distinguida do EF que ocorre em frequências elevadas. Um 

atleta olímpico pode dedicar uma grande quantidade de tempo para o EF em 

detrimento significativo de outras atividades e passar por períodos de abstinência 

quando a demanda for interrompida ou diminuída. Apesar de reunir três critérios 

para a dependência (tempo, conflito e abstinência), ele não é necessariamente 

viciado em seu esporte (HAUSENBLAS & DOWNS, 2002b). A falta de distinção 

entre a DEF e aquele feito com alta frequência e intensidade tem sido um fator de 

confusão na literatura (ALLEGRE; THERME; GRIFFITHS, 2007; MEYER et al., 

2011). 

Vícios comportamentais muitas vezes são descritos como impulsivos 

(BREWER & POTENZA, 2008). A impulsividade consiste em rápidas respostas não 

planejadas a estímulos externos ou internos. Comportamento impulsivo não 
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contempla suficientemente possíveis consequências negativas e é motivado 

principalmente por uma recompensa positiva desejada (GRANT & POTENZA, 2006). 

O EF é uma atividade prazerosa que, no aspecto da dependência, pode ocorrer sem 

consideração plena de consequências negativas. Por exemplo, o corredor 

dependente aprecia esta atividade e parte para uma corrida apesar do conhecimento 

de uma tempestade iminente que potencializa as chances de lesão além dos riscos 

de acidentes. No entanto, ao contrário de um transtorno de controle de impulso 

muitas vezes há muita reflexão que antecede a ação de aderir ao comportamento. 

Assim como outros tipos de dependência, a pessoa com DEF frequentemente 

considera as consequências negativas, mas em última análise, ignora-as (COOK et 

al., 2011). Além disso, comportamentos de dependência ao contrário de transtornos 

de controle de impulso, desenvolvem tolerância e abstinência. 

Assim como outros comportamentos de dependência, excesso de EF, muitas 

vezes é definido como compulsivo por pesquisadores (COX & ORFORD, 2004) e 

autodenominado dessa forma por aqueles considerados dependentes (IANNOS & 

TIGGEMANN, 1997). Um transtorno compulsivo consiste em comportamentos 

ritualizados e estereotipados como o controle frequente da lavagem das mãos 

(IANNOS & TIGGEMANN, 1997). Atitudes obsessivas que acompanham transtornos 

compulsivos são muito parecidas com as reflexões que uma pessoa dependente 

experimenta quando têm uma necessidade ou desejo de atender ao comportamento. 

No entanto, a pesquisa de Yates (1990) mostrou que estas características 

obsessivas das dependências são distintas daquelas em transtornos obsessivos 

compulsivos, de forma que, as obsessões são focadas em situações ilusórias (por 

exemplo, um incêndio em casa ocorrerá se as luzes forem deixadas acesas), uma 

pessoa dependente reflete sobre os resultados negativos reais de seu 

comportamento. Transtornos compulsivos são mantidos principalmente pelo efeito 

negativo (oferecem alívio), como o transtorno da ansiedade por exemplo. 

Pesquisas mostram que a DEF, como uma compulsão, é mantida pelos 

efeitos que alteram o humor. No entanto, esses efeitos se estendem além da 

redução da ansiedade, diminuindo outros aspectos negativos, que incluem a raiva 

(ROSA et al., 2004), depressão e tédio (ZMIJEWSKI & HOWARD, 2003). Ao 
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contrário do comportamento compulsivo, dependências também são mantidas pela 

valorização do efeito positivo. No caso do EF, existem os efeitos de melhoria do 

humor através da atividade aeróbia (SCULLY et al., 1998) e aumento de auto-estima 

através da melhora da aparência corporal. De acordo com Goodman (1998), 

dependências são distintas de comportamentos impulsivos e compulsivos pela sua 

dupla capacidade em amenizar efeitos negativos ao mesmo tempo que produz 

efeitos positivos, como a corrida que interfere no humor, por exemplo. Nos casos em 

que o EF é apenas uma forma de reduzir os aspectos negativos, o problema pode 

ser melhor pensado como uma compulsão, semelhante ao indivíduo que tem a 

necessidade de fazer compras como um meio de amenizar sua ansiedade 

(CHRISTENSON et al., 1994). 

 

2.6 Dependências concorrentes com a DEF 

 

Enquanto as pesquisas sobre transtornos concorrentes com a DEF são 

escassas, um estudo encontrou a concomitância de 20% de indivíduos em situação 

de DEF com dependência também por nicotina, álcool ou drogas ilícitas (AIDMAN & 

WOOLLARD, 2003). Já outro estudo não encontrou associação com o consumo de 

álcool e nicotina (ALLEGRE et al., 2006). Sussman e colaboradores (2011) 

apontaram que até 25% das pessoas com um vício apresentaram outro. O vício de 

comprar se relacionou positivamente com a DEF (LEJOYEUX et al., 2008) enquanto 

que a DEF foi comum entre aqueles que eram viciados em sexo (CARNES; 

MURRAY; CHARPENTIER, 2005). Uma pesquisa examinou 16 comportamentos 

potencialmente viciantes e revelou que a DEF tende a se agrupar com distúrbios 

alimentares, uso de cafeína e compras (HAYLETT; STEPHENSON; LEFEVER, 

2004). Esses achados foram replicados posteriormente, onde o vício ao trabalho foi 

incluído como outro distúrbio concorrente a DEF (MACLAREN & BEST, 2010). 

Os transtornos alimentares são as disfunções concorrentes mais comuns com 

a DEF. Cerca de 39% a 48% das pessoas que sofriam de transtornos alimentares 

também sofriam de DEF, respectivamente (HAUSENBLAS & DOWNS, 2002b; 
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BAMBER et al., 2003; KLEIN et al., 2004). Os médicos inicialmente atribuíram o 

transtorno alimentar como de ocorrência exclusiva entre as mulheres, mas o 

problema foi identificado também em homens (O’DEA & ABRAHAM, 2002). Berczik 

e colaboradores (2012) alertaram que, embora se reconheça que o excesso de EF 

pode levar à dependência e a problemas de saúde relacionados, é preciso ter 

cautela e evitar uma possível medicalização do fenômeno resultante da abordagem 

exclusivamente clínica. Assim, quando há DEF e distúrbios alimentares, existe o 

risco que apenas um problema seja tratado. O transtorno alimentar, por ser o mais 

conhecido, muitas vezes acaba sendo o foco do tratamento e a DEF secundária 

permanece escondida. Apesar da melhoria da relação com a alimentação, o 

paciente ainda não ganha peso, resultado da rotina exagerada de EF (FREIMUTH, 

2008). 

 

2.7 Dados Epidemiológicos sobre DEF 

 

A prevalência, fundamental em estudos epidemiológicos que buscam 

determinar a ocorrência de problemas à saúde das pessoas, apresenta resultados 

inconsistentes sobre a DEF na literatura científica. Apresentando valores 

consideravelmente altos como no caso da prevalência de 52% entre triatletas 

profissionais (BLAYDON & LINDNER, 2002). Outro estudo revelou que numa 

amostra de corredores, 26% dos homens e 25% das mulheres eram viciados em 

corrida (SLAY et al., 1998). Allegre e colaboradores (2007) relataram que 3,2% de 

uma amostra de "ultramaratonistas" amadores eram viciados em EF. Segundo 

alguns pesquisadores, a prevalência da verdadeira DEF é muito rara (SZABO, 2000, 

2010), enquanto outros estimam que a prevalência possa ser alta (THORNTON & 

SCOTT, 1995; BAMBER et al., 2000). 

A discordância sobre a prevalência de DEF pode estar relacionada a duas 

razões: a primeira é a conceituação inadequada do fenômeno. Por exemplo, 

Thornton & Scott (1995) examinaram 40 corredores que realizavam em média mais 

de 64 km por semana. Usando a Commitment to Running Scale (CARMACK & 
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MARTENS, 1979), os autores descobriram que 77% de sua amostra poderia ser 

classificada como moderada ou altamente viciada em corrida. Um grande problema 

com este estudo e os resultados apresentados, é que o comprometimento foi 

conceituado de forma semelhante a dependência, que sabidamente representa dois 

conceitos não relacionados (SZABO, 2010; SZABO; FRENKL; CAPUTO, 1997). A 

segunda razão pode estar relacionada à heterogeneidade dos instrumentos 

utilizados na avaliação da DEF (ALLEGRE et al., 2006), 

O que muitos pesquisadores no campo de estudo de dependências 

esquecem é que os questionários medem apenas a susceptibilidade ao problema, 

em termos de presença e intensidade dos sintomas associados. De maneira alguma 

os instrumentos têm qualquer valor de diagnóstico. Mesmo a pontuação individual 

na extremidade superior desses instrumentos disponíveis não pode ser classificada 

como DEF. Este argumento é especialmente válido quando se considera o fato de 

que, até a data, não existem instrumentos desenvolvidos e validados com uma 

população clínica. Portanto, é necessária uma avaliação psiquiátrica conduzida 

individualmente para se estabelecer um diagnóstico. Mesmo os instrumentos mais 

confiáveis devem ser considerados como formas de medida apenas superficiais. 

Consequentemente, os resultados podem ser exagerados em condições de casos 

reais e, na verdade, apenas alguns dos indivíduos no topo da pontuação podem de 

fato ter DEF (BERCZIK et al., 2012). 

Os dois instrumentos mais populares e psicometricamente validados, a 

Escala de Dependência de Exercício (EDE) (HAUSENBLAS & DOWNS, 2002) e o 

Inventário de Adicção ao Exercício (IAE) (TERRY; SZABO; GRIFFITHS, 2004) (que 

produzem resultados comparáveis), demonstraram que a prevalência de DEF pode, 

na verdade, ser baixa. Usando a EDE nos Estados Unidos, Hausenblas & Downs 

(2002c) constataram que cerca de 2,5% da população ativa pode ser afetada pela 

DEF. Usando o IAE na Grã-Bretanha, Griffiths e colaboradores (2005) chegaram a 

um quadro muito semelhante (3%), embora a sua amostra tenha sido composta por 

um número modesto (n=200) de estudantes de graduação. Szabo & Griffiths (2007) 

replicaram essas descobertas alguns anos mais tarde e encontraram 3,6% de 

frequentadores de academia de ginástica possivelmente afetados pela DEF usando 



36 
 

o IAE. No entanto, os autores também descobriram que, entre universitários da 

Educação Física, este número foi quase o dobro (7%), o que significa uma maior 

preocupação e envolvimento no esporte e atividade física ou simplesmente foi 

resultado de uma consequência de pensamentos, crenças, ou conhecimento sobre a 

importância da atividade física e do esporte. Seja qual for o motivo real, a estimativa 

de 3% na população ativa parece ser confiável para o risco de DEF, embora essa 

prevalência tenha sido também reivindicada para a população em geral por uma 

recente revisão sistemática (SUSSMAN; LISHA; GRIFFITHS, 2011). 

 

2.8 Quando é EF habitual e não uma Dependência? 

 

Uma das questões mais delicadas na pesquisa sobre a DEF diz respeito a 

forma de distingui-la do EF realizado de forma saudável. Para que sejam alcançados 

os benefícios à saúde oriundos do EF, princípios básicos como a frequência, 

intensidade e duração da prática são fundamentais. Na verdade, o EF saudável 

pode compartilhar atributos de um vício, pois pode haver tolerância onde uma 

pessoa tenha que correr mais ou levantar mais peso antes de sentir que o treino 

tenha valido a pena. O EF normal não exclui a criação de consequências negativas, 

seja na forma de lesões físicas ou tempo gasto em detrimento de outras atividades 

importantes. 

Freimuth (2008) propôs um método de distinção entre comportamentos 

considerados sadios para explorar a relação entre EF saudável e dependência. O 

método é composto por fases que ajudam a decidir quando um comportamento 

normal é cada vez mais viciante e quando um comportamento viciante está voltando 

ao normal. Cada fase é dividida em três componentes: a motivação (referindo-se à 

motivação da pessoa para o EF nessa fase), consequências e frequência / controle. 

Freimuth (2008) utiliza-se do exemplo a seguir, com base numa combinação de 

vários casos de DEF para ilustrar e distinguir as fases:  

Maria decide “entrar em forma" e começa a frequentar academia todas as 

manhãs antes do trabalho. Ela fica encantada que o EF melhorou sua força e 
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aparência, mas gosta mais de correr porque a ajuda esquecer suas preocupações e 

faz com que se sinta relaxada. Ela começa a percorrer cada vez mais longas 

distâncias na esteira. Como sua resistência aumenta, ela decide treinar para uma 

corrida de cinco quilômetros com um grupo de outros corredores. Ela segue o 

programa à risca. Após concluir com sucesso a corrida, ela se sente maravilhosa e 

decide continuar o programa de treinamento por conta própria, aumentando 

gradualmente sua distância. Um dia, enquanto corre na esteira, Maria sofre uma 

entorse grave no tornozelo e seu médico recomenda que ela pare de correr pelas 

próximas semanas. No primeiro dia de abstenção do EF, Maria se sente um pouco 

irritada. Ao longo dos dias seguintes, ela simplesmente não parece mais a mesma; 

ela sente falta da corrida e está deprimida. Ela começa a pensar se o médico 

exagerou e decide ir a academia apenas para levantar alguns pesos. Ela faz isso por 

dois dias, mas no terceiro dia ela não resiste à tentação de usar a esteira; ela corre 

até o tornozelo lesionar novamente. 

Fase um: EF recreativo 

EF recreativo ocorre principalmente porque é uma atividade prazerosa e 

gratificante (FREIMUTH, 2008). Esse prazer é representado pela satisfação de Maria 

nas mudanças na sua força e aparência. EF recreativo contribui para a qualidade de 

vida, ao contrário das dependências (GRIFFITHS, 2005). Outras fontes de 

motivação nesta fase são alcançar saúde e aptidão física (THORNTON & SCOTT, 

1995). O comportamento está sob controle; a pessoa adere a sua programação e é 

capaz de parar quando planejou. Com o EF recreativo, consequências negativas são 

raras, inesperadas e geralmente um resultado direto do próprio EF (dor muscular, 

entorses) 

Fase Dois: EF em risco 

O nível recreativo oferece a oportunidade de descobrir se um comportamento 

é intrinsecamente gratificante, e aqui repousa o risco. Maria descobre que a corrida 

tem um efeito especial: ela ajuda a escapar de suas preocupações. Há uma grande 

quantidade de evidências mostrando que o EF tem efeitos moderadores no humor. 

O EF produz efeitos positivos como o aumento da autoestima e diminuição da 

depressão e ansiedade (SCULLY et al., 1998). Em alguns casos, estas alterações 
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de humor têm sido atribuídas a alterações da função química do cérebro. Griffiths 

(1997), após um estudo de caso detalhado sobre DEF, propôs três possíveis 

mecanismos biológicos para conectar a melhora do humor com sua prática: 

✓ A hipótese termogênica: o EF aumenta a temperatura do corpo, reduzindo 

assim a ansiedade somática. Esta redução na ansiedade é relativa a uma 

temperatura aumentada em certas regiões do cérebro (CRAFT & PERNA, 

2004); 

✓ A hipótese da catecolamina: o EF libera catecolaminas, que são fortemente 

implicadas no controle do humor, atenção e movimento, bem como do 

sistema endócrino e respostas cardiovasculares ligadas ao estresse (STAHL, 

2008); 

✓ A hipótese das endorfinas: o EF sinaliza para o acionamento da produção de 

endorfinas, que são opióides presentes naturalmente no corpo. Esta 

experiência agradável do EF pode ter consequências não planejadas. Com 

um intenso EF aeróbico regular, o aumento da produção de endorfina resulta 

na diminuição da regulação cerebral da sua produção. Se isso acontecer, a 

pessoa precisará continuadamente do EF, a fim de manter o equilíbrio natural 

no cérebro (ADAMS, 2009). 

Uma pesquisa com ratos sugeriu uma outra razão pela qual o comportamento 

de EF uma vez realizado em altas frequências, pode precisar ser mantido em níveis 

elevados. Esses ratos quando expostos a EF excessivos mostraram alterações no 

neurotransmissor dopamina que parece exercer um papel significativo em outras 

formas de dependência. Este tipo de EF intenso reduziu o efeito de recompensa de 

outras substâncias que também induzem respostas dopaminérgicas (CHEN et al., 

2008). Presumindo que este efeito se replique em seres humanos, Adams (2009) 

argumentou que na redução do prazer de outras atividades, é possível que uma 

pessoa tenha que manter o EF intenso, a fim de ativar de forma otimizada o circuito 

de recompensa do sistema dopaminérgico mesolímbico. Os efeitos que alteram o 

humor através do EF estão disponíveis para todas as pessoas, mas nem todas as 

pessoas que se exercitam com o aumento da frequência e intensidade desenvolvem 
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DEF. Aquelas que não desenvolvem o problema podem ser consideradas "altamente 

comprometidas" com a prática. 

Uma pesquisa sobre o comportamento altamente comprometido indicou que 

ele compartilha três características comuns com a dependência: pensamentos 

frequentes sobre o comportamento, sentimentos positivos em resposta ao 

comportamento e tolerância (ou seja, quanto maior o comportamento, maior o bem-

estar) (CHARLTON, 2002; FREIMUTH, 2008). Em um ponto, Maria é altamente 

envolvida com sua corrida e como ela treina diariamente com um grupo, começa a 

aumentar sua distância, e "sente-se maravilhosa" depois de completar seu trajeto. 

Há um número de fatores de risco que ajudam a prever se um comportamento 

altamente comprometido se torna plenamente dependente. Esses fatores são 

biológicos (genéticos e neurológicos) e psicológicos (uso de drogas pelos pais, baixa 

autoestima, delinquência juvenil e baixos níveis de conformidade social) (CRABBE, 

2002). Embora esses fatores sejam conhecidos por influenciar dependências em 

geral, não há provas que demonstrem que eles desempenham um papel na DEF. 

Além disto, Gapin e colaboradores (2009) associaram a assimetria no lobo frontal ao 

aumento do risco de DEF. Sabendo que o EF serve para reduzir o efeito negativo, 

eles demonstraram que as pontuações das mulheres no IAE se correlacionaram de 

forma positiva com o aumento da assimetria do lobo frontal, que é uma medida de 

efeito negativo. 

No nível psicológico, o que distingue a prática do EF recreativo de evoluir 

para EF em risco é a motivação. Como LaRose e colaboradores (2003) 

demonstraram com o uso da Internet, um vício é mais provável quando a motivação 

principal não é o prazer da atividade, mas sim alívio do estresse ou outros tipos de 

maneiras de melhorar a autoestima. Thornton & Scott (1995) demonstraram esse 

efeito com o EF; a probabilidade de uma dependência aumentar entre aqueles que 

se exercitam com o objetivo de escapar de sentimentos desagradáveis ou 

transformar sua aparência para melhorar a autoestima, se compara com aqueles 

que se exercitam com o objetivo de melhorar o desempenho e aptidão física. A 

capacidade de um comportamento, como a prática de EF, de servir como uma 

função maior, como lidar com experiências desagradáveis, torna mais provável que 
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o comportamento continue a aumentar em frequência e torne-se problemático. A 

dependência é mais provável de ocorrer quando o comportamento é o principal ou o 

único meio de lidar com o sofrimento interno (FREIMUTH, 2008). Em termos de 

sinais observáveis, esta importante fase de transição entre risco de dependência e 

dependência precoce é marcada pela perda periódica do controle sobre o 

comportamento que ocorre por longos períodos de tempo ou é mais intensa do que 

o pretendido. Consequências negativas aumentam em frequência. Na fase em risco, 

essas consequências negativas são principalmente um resultado direto do EF 

(torção no tornozelo de Maria é um efeito negativo direto de sua execução) 

Fase Três: EF problemático 

Enquanto os praticantes de EF de forma recreativa integram-no à rotina de 

suas vidas, aqueles cujo EF está se tornando problemático começam a organizar o 

seu dia em torno de seu programa de EF, que cada vez mais torna-se rígido 

(JOHNSTON; REILLY; KREMER, 2011). Outra característica distintiva do EF em 

nível problemático é a natureza das consequências negativas. Os efeitos adversos 

anteriormente surgiam diretamente do comportamento, no nível problemático as 

consequências negativas secundárias são predominantes, tanto internas quanto 

externas aos efeitos adversos da prática do EF (FREIMUTH, 2008). Um exemplo de 

uma consequência negativa secundária para Maria seria seu namorado começar a 

reclamar sobre ela preferir correr ao estar com ele ou Maria ficar zangada consigo 

mesma por lesionar novamente seu tornozelo. 

Uma vez na fase problemática, o comportamento continua, apesar de ter 

alcançado o objetivo, similar ao alcóolatra que continua a beber, mesmo após o 

alívio do estresse desejado do álcool ter ocorrido. No caso de Maria, depois de 

atingir a satisfação de cumprir sua meta de correr uma distância de cinco 

quilômetros, ela continua seu programa de treinamento. Também comum ao nível 

problemático é que um comportamento, uma vez feito socialmente, agora ocorre 

isoladamente. Maria para de treinar com o grupo para treinar por conta própria. 

Manter o controle sobre o comportamento se torna mais difícil na fase problemática 

porque, quando o comportamento cessa, os sintomas de abstinência se instalam. 

Em um estudo de revisão realizado por Adams & Kirkby (2002), é sugerida a 
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associação positiva entre o EF aeróbico e recrutamento de grandes grupos 

musculares com alterações na endorfina. Relacionando com a teoria de Freimuth 

(2008), a privação de EF causando sintomas de abstinência (desencadeada pela 

diminuição da regulação de endorfina em resposta à falta de EF) pode ser ilustrada 

pela irritabilidade de Maria em não se sentir mais ela mesma depois de sua lesão no 

tornozelo. Nesse nível, o comportamento não ocorre apenas por seus efeitos que 

alteram o humor, mas também por eliminar os sintomas de abstinência. Ao nível 

problemático também há sinais de que o comportamento está se tornando 

indiscriminado. Kohut (1987) abordou este conceito em relação ao álcool, embora se 

aplique igualmente a outros vícios: "para o alcóolatra, o álcool é a coisa mais 

importante. Não importa se é bom ou mau bourbon, bom ou mau vinho ". Embora 

uma forma de comportamento seja a preferida, nessa fase, o dependente de EF vai 

tentar outras formas de EF quando a sua favorita não estiver disponível 

(GRIFFITTHS, 1997). Maria começa a fazer mais treinamento de peso enquanto 

espera seu tornozelo sarar. 

Fase Quatro: DEF 

A frequência e a intensidade do EF continuam até que esse comportamento 

se torne o norteador das ações da sua vida. O dependente sente a gratificação física 

e psicológica, mas continua a correr distâncias maiores, levantar mais peso, ou 

participar de mais aulas de ginástica. Consistente com a natureza paradoxal da 

dependência, um comportamento que começou como uma maneira de tornar a vida 

mais suportável, facilitando o enfrentamento, ao final torna a vida incontrolável. À 

medida que a vida da pessoa dependente gira em torno de EF, o prazer do 

comportamento recua e a principal motivação passa a ser evitar os sintomas de 

abstinência. Consequências negativas diretas e secundárias continuam a crescer 

levando a consequências negativas terciárias na forma de interferências no cotidiano 

e incapacidade de cumprir obrigações básicas. No caso de Maria, a perda de 

relacionamentos, devido à sua corrida e contínua auto-culpa (consequência negativa 

secundária que segue lesionando seu tornozelo) pode resultar em uma 

consequência negativa terciária de se tornar clinicamente depressiva (Freimuth, 

2008). 
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2.9 Instrumentos de avaliação de DEF 

 

Vários instrumentos foram desenvolvidos e adotados para a avaliação de DEF 

(ALLEGRE et al., 2006). O quadro I contém os principais instrumentos utilizados 

(BERCZIK et al., 2012). Dentre eles, o "Questionário de Dependência de Exercício" 

(OGDEN; VEALE; SUMMERS, 1997), o "Questionário de Exercício Obrigatório" 

(PASMAN & THOMPSON, 1988; ACKARD; BREHM; STEFFEN, 2002) e a "Escala 

de Dependência de Exercício" (HAUSENBLAS & DOWNS, 2002B; DOWNS; 

HAUSENBLAS; NIGG, 2004) foram testados psicometricamente e demonstraram ser 

instrumentos válidos e fidedignos para avaliar os sintomas e estimar o grau de DEF.  

 

Quadro I – Principais instrumentos para avaliação de DEF de acordo com Berczik et al., 2012 

Instrumento Autor/Ano Operacionalização 

Escala de Comprometimento 
com Corrida 

Carmack & Martens, 1979 
Escala de 12 itens que avalia o 
grau de compromisso com a 
prática de corrida. 

Escala de Adicção Negativa Hailey & Bailey, 1982 
Escala de 14 itens que avalia 
os aspectos negativos da DEF. 

Questionário de Exercício 
Obrigatório 

Pasman & Thompson, 1988 

Questionário de 20 itens que 
avalia o impulso/vontade para a 
realização de EF. Cada item 
possui uma escala de Likert de 
quatro pontos que vão de 
"nunca" a "sempre". O 
questionário tem três 
subescalas: (1) elemento 
emocional de EF, (2) frequência 
e intensidade dos EF e (3) 
preocupação com o EF 

Escala de comprometimento 
com o exercício 

Davis; Brewer; Ratusny, (1993) 

Examina os aspectos 
patológicos do comportamento 
(lesões) e as atividades 
compulsórias (sensação de 
culpa quando o EF é 
incompleto). 

Questionário de Dependência 
de Exercício 

Ogden; Veale, Summers, 1997 
Mede o comportamento de EF 
compulsivo como um 
constructo multidimensional. 
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Pode avaliar a compulsão em 
diferentes tipos de atividades 
físicas. É composto por 8 sub-
escalas: (1) interferência com a 
vida social / familiar / 
profissional, (2) recompensa 
positiva, (3) sintomas de 
abstinência, (4) controle de 
peso, (5) compreensão do 
problema, (6) razões sociais, 
(7) razões de saúde, e (8) 
comportamentos 
estereotipados 

Escala de Dependência de 
Bodybuilding 

Smith et al. 1998 

Avalia o treinamento 
compulsivo na musculação. É 
composta por 3 sub-escalas: 
(1) dependência social (a 
necessidade de estar na 
academia), (2) a dependência 
de treinar, e (3) dependência de 
dominação (a necessidade de 
controlar o treino) 

Questionário de Confiança no 
Exercício 

Loumidisa & Wells, 1998 

Mede reflexões e convicções 
individuais sobre o EF e é 
baseado em 4 fatores: (1) 
demanda social, (2) aparência 
física, (3) funcionamento mental 
e emocional, e (4) a 
vulnerabilidade a doenças e 
envelhecimento 

Entrevista de Dependência de 
Exercício 

Bamber et al., 2000 

Avalia o transtorno de EF 
compulsivo e também 
transtornos alimentares. Mede 
o envolvimento excessivo em 
atividade física nos últimos três 
meses antes da data da 
avaliação, os pensamentos 
associados, e sua relação com 
o comportamento alimentar. Ela 
também determina a auto-
avaliação de DEF e hábitos de 
EF. 

Questionário de Orientação ao 
Exercício 

Yates et al., 2001 

Avalia as atitudes através do 
EF e comportamentos 
relacionados. Compreende 6 
fatores: (1) auto-controle, (2) 
Orientação para o EF, (3) auto 
aversão, (4) redução de peso 
(5), competição, e (6) 
identidade 

Escala de Dependência de 
Exercício 

Hausenblas & Downs, 2002b 

Avalia a DEF com base nos 
critérios para uso de 
substâncias ou dependências 
do MDETM-IV e mostrou ser 
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capaz de diferenciar os não-
dependentes, os em situação 
de risco e os dependentes, e 
também entre distinguir a 
dependência fisiológica da não 
fisiológica 

Inventário de Adicção ao 
Exercício 

Terry; Szabo; Griffiths, 2004 

Avalia os 6 sintomas comuns 
de comportamentos de 
dependência: (1) saliência, (2) 
modificação do humor, (3) 
tolerância, (4) sintomas de 
abstinência, (5) conflitos 
sociais, e (6) recaída 
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3 Métodos 

 

3.1 Delineamento  

 

O presente estudo se caracteriza como um inquérito epidemiológico 

transversal e foi delineado para verificar a prevalência de DEF e os fatores 

associados em academias da zona urbana da cidade de Uruguaiana/RS. Este 

delineamento é adequado para o diagnóstico preciso e rápido da prevalência do 

desfecho de interesse (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

3.2 População alvo 

 

A população alvo do estudo será composta por indivíduos com 18 anos ou 

mais, de ambos os sexos, praticantes de qualquer modalidade oferecida nas 

academias da zona urbana da cidade de Uruguaiana/RS. O conceito de academia 

estabelecido para o presente estudo, é todo o espaço que ofereça variadas 

modalidades que visem promover condicionamento físico, saúde e lazer, de maneira 

lucrativa e de atendimento coletivo. Optou-se por conveniência, pela exclusão dos 

estabelecimentos considerados “estúdios” pois estes oferecem seus serviços de 

maneira personalizada, em espaços menores e para um público mais reduzido, tais 

características dificultariam o procedimento de coleta dos dados ao aumentar seu 

tempo de execução ao mesmo tempo que retornariam poucos indivíduos para a 

composição da amostra. A lista completa contendo endereço, média de alunos e 

demais informações conforme disponíveis no site do Conselho Regional de 

Educação Física 2ª Região (CREF2/RS) encontra-se no anexo A.
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3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Serão incluídos no estudo: 

✓ Praticantes de qualquer modalidade oferecida nas academias de 

Uruguaiana/RS; 

✓ Idade de 18 anos ou mais. 

Serão excluídos do estudo: 

✓ Idade inferior a 18 anos; 

✓ Tempo de prática de musculação inferior a três meses ininterruptos (período 

comumente adotado como de adaptação do indivíduo na academia); 

✓ Indivíduos mentalmente incapacitados de responder ao questionário; 

 

3.4 Definição operacional da variável dependente 

 

Dependência de Exercício Físico:  

Será definida através da manifestação de três ou mais dos seguintes critérios para 

dependência de substâncias do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – IV (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2000):  

✓ Tolerância: Necessidade de aumentar significativamente a frequência do EF 

para alcançar o efeito de satisfação desejado ou de redução da sensação 

desse efeito em caso do uso continuado da mesma frequência;  

✓ Efeitos de abstinência: A frequência de EF é necessária para aliviar ou 

evitar sintomas clássicos de abstinência (ansiedade, tensão);  

✓ Efeitos de intenção: o EF é geralmente realizado em maiores frequências ou 

por uma duração mais longa do que a pretendida;  

✓ Perda de controle: Desejo persistente em se exercitar ou falhas em reduzir 

ou controlar o EF;  
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✓ Tempo: Uma grande quantidade de tempo gasta em atividades relacionadas 

com o EF;  

✓ Redução de outras atividades: Importantes atividades sociais, ocupacionais 

ou recreativas são negligenciadas ou reduzidas em virtude do EF;  

✓ Continuidade: O EF é mantido apesar do conhecimento da possibilidade de 

haver um problema físico ou psicológico resultante desse comportamento 

(continuar correndo apesar de graves lesões resultantes da própria atividade).  

 

3.5 Definição operacional das variáveis independentes 

 

Quadro II – Variáveis independentes utilizadas no presente estudo 

Variável Tipo de Variável Operacionalização 

Sexo Categórica dicotômica 
Masculino 

Feminino 

Idade Numérica discreta Anos completos 

Cor da pele Categórica politômica 

Branca 

Preta 

Parda 

Situação Conjugal Categórica politômica 

Casado (a) ou com 
companheiro (a) 

Solteiro (a) ou sem 
companheiro (a) 

Separado (a) 

Viúvo (a) 

Escolaridade Categórica Ordinal 

Fundamental incompleto 

Fundamental completo 

Médio incompleto 

Médio incompleto 

Superior incompleto 

Superior completo 

Renda familiar mensal em 
Categórica Ordinal Menos de 1 salário 
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salários mínimos 1 até 2 

2 até 3 

3 até 4 

4 até 5 

5 até 6 

6 até 7 

7 até 8 

8 até 9 

9 ou mais 

 

Estatura Numérica discreta Altura em centímetros 

Peso Numérica contínua Peso em quilogramas 

Índice de Massa Corporal 
Numérica contínua e Categórica 
ordinal 

IMC em kg/m² 

Baixo peso: <18,5 Kg/m² 

Normal: 18,5-24,9 Kg/m² 

Sobrepeso: 25-29,9 Kg/m² 

Obesidade: ≥30 Kg/m² 

Tabagismo Categórica nominal 

Nunca fumou 

Ex-fumante 

Fumante 

Consumo de bebidas alcóolicas Categórica dicotômica 
Não 

Sim 

Pratica modalidade  Categórica dicotômica 
Não 

Sim 

Frequência da modalidade Numérica contínua 
Dias por semana 

 

Duração diária da modalidade Numérica contínua 
Minutos 

 

Tempo de prática da 
modalidade 

Numérica contínua Meses 

Faz uso de suplementos 
alimentares 

Categórica dicotômica Não 
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Sim 

Objetivos ao frequentar 
academia 

Categórica dicotômica 
Não 

Sim 

Percepção de saúde Categórica ordinal 

Excelente 

Muito boa 

Boa 

Regular 

Ruim 
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3.6 Instrumentos para coleta de dados 

 

Para caracterização da amostra:  

Questionário estruturado contendo informações relativas a variáveis 

demográficas, socioeconômicas, nutricionais e de saúde, além de aspectos 

comportamentais em relação à academia (modalidades, frequência, duração e 

tempo de prática). 

Para coleta da variável dependente: 

Escala de Dependência de Exercício (DOWNS; HAUSENBLAS; NIGG, 2004). A 

EDE possui 21 itens em escala de Likert que vai de 1 (nunca) até 6 (sempre) e 

estima a DEF com base nos critérios para dependência de substâncias do MDETM-

IV (Associação Americana de Psiquiatria, 1994). Pode ser aplicada individualmente 

ou em grupos e requer no máximo 5 minutos para aplicação plena admitindo dois 

métodos de pontuação: 

1° método: Escore total contínuo (mínimo 21, máximo 126 pontos), conforme mais 

alto o escore maiores os sintomas de DEF. 

2° método: Escore médio em cada um dos sete critérios do MDETM. Categorizando 

os indivíduos em três grupos: situação de risco de dependência, não-dependentes 

sintomáticos e não-dependentes assintomáticos. O escore entre cinco ou seis para 

cada critério é classificado como dependência. O escore entre três e quatro é 

classificado como não-dependente sintomático. Finalmente, o escore entre um e 

dois é classificado como não-dependente assintomático. Os indivíduos que são 

classificados como dependentes em três ou mais dos critérios são considerados 

como DEF. 

Os critérios são distribuídos na escala da seguinte maneira: 

Efeitos de abstinência (Questões 1,8,15); Continuidade (Questões 2,9,16); 

Tolerância (Questões 3,10,17); Perda de controle (Questões 4,11,18); Redução 
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de outras atividades (Questões 5,12,19); Tempo (Questões 6,13,20) e Efeitos de 

intenção (Questões 7,14,21).  

A EDE possui adaptação e validação para o contexto brasileiro (OLIVEIRA, 

2010), no entanto esse procedimento resultou na redução da escala de likert de 6 

para 5 itens (para proporcionar referência central). Sendo assim, para o presente 

estudo optou-se por utilizar a versão original da EDE (DOWNS; HAUSENBLAS; 

NIGG, 2004), apenas sendo feita sua tradução integral para o idioma português, a 

tradução em questão foi realizada por dois pesquisadores, um da área da educação 

física e outro da fisioterapia (H.L.R.O e R.L respectivamente), não familiares ao 

objetivo do estudo e revisada pelos coordenadores deste projeto. 
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3.7 Seleção e Treinamento dos Entrevistadores 

 

Os entrevistadores serão graduandos de ambos os sexos, componentes do 

Grupo de Pesquisas em Atividade Física e Saúde na Infância e Adolescência 

(GPAFSIA) do curso de Educação Física da Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA. Um treinamento de 10 horas será realizado com todos os 

entrevistadores visando a padronização e qualificação da coleta de dados. O 

desempenho dos candidatos será medido através do interesse, capacidade, 

desenvoltura para a tarefa de entrevistar e desempenho durante a técnica de 

dramatização da entrevista. A técnica de dramatização da entrevista consistirá em 

três etapas: 

a) Leitura do Questionário e Manual de Instruções: os entrevistadores em 

treinamento terão o primeiro contato com o instrumento de coleta de dados. 

Ocorrerá uma leitura em voz alta do questionário. Um entrevistador em treinamento 

fará a entrevista e o outro responderá as perguntas de acordo com a sua realidade. 

O mestrando coordenará a atividade, esclarecendo as dúvidas. 

b) Dramatização da entrevista: objetiva reproduzir e solucionar problemas que 

possam comprometer a confiabilidade dos dados coletados. Nesta fase, os 

entrevistadores ocuparão o papel de entrevistador e de pessoa a ser entrevistada. O 

entrevistado responderá as questões, apresentando as mais diversas situações que 

poderão ocorrer no trabalho de campo, simulando uma entrevista. 

c) Entrevistas acompanhadas: será observado o desempenho do entrevistador na 

realização do trabalho de campo. O coordenador do trabalho observará à forma que 

o entrevistador abordará os frequentadores da academia selecionada no estudo 

piloto. Assim, haverá uma avaliação de todos os aspectos necessários a realização 

da entrevista e preenchimento do questionário, corrigindo e esclarecendo dúvidas.
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3.8 Estudo Piloto 

 

O estudo piloto será realizado em uma academia de musculação de 

Uruguaiana/RS que funciona em caráter personalizado em relação ao atendimento, 

mas que dispõe de todo cenário (aparelhos e materiais de musculação, espaço 

físico, clientela) presente nas academias que farão parte da coleta de dados 

posterior. A escolha dessa academia se deu em virtude de a mesma dispor de uma 

razoável quantidade de alunos, o que favorece a execução da etapa do estudo 

piloto, ao passo que este estabelecimento fica impossibilitado de participar como 

amostra devido à sua característica de atendimento já citado. 

O principal objetivo dessa etapa será de simular a aplicação do questionário 

por parte dos entrevistadores analisando a reação dos entrevistados quanto a 

possíveis dificuldades de entendimento das perguntas e tempo de aplicação. Essa 

etapa servirá de apoio para possíveis mudanças no instrumento. 

 

3.9 Logística de campo e cálculo amostral 

  

O tempo verbal utilizado nesse item mesclar-se-á entre futuro e passado pois 

algumas etapas já foram realizadas. Para a composição da amostra, inicialmente foi 

realizado um levantamento do número de academias que atendem 

aos procedimentos normativos municipais e estaduais para a abertura de um 

estabelecimento de prestação de serviços e que estejam registradas junto ao 

CREF2/RS. O levantamento encontrou 20 estabelecimentos credenciados, porém 

três não estavam mais em atividade e outros cinco eram estudios (já mencionados 

anteriormente que por conveniência não farão parte). De forma a não perder 

nenhum estabelecimento, foram utilizados informantes chave que trabalhavam na 

área de Educação Física, para auxiliar na descoberta de academias que não 

constavam no site do CREF-RS por mudança de razão social ou qualquer outro 
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motivo. Ao final desse levantamento, outros dois estabelecimentos foram incluídos 

na amostra, resultando num total de 14 academias aptas a fazer parte do estudo. 

Posteriormente, foi realizada uma visita a esses locais para a apresentação dos 

objetivos e procedimentos do estudo além da solicitação do número médio de alunos 

ativos com 18 anos ou mais de idade. Esta etapa identificou um número de 3270 

praticantes entre todas as academias. De posse destas informações foi realizado o 

cálculo do tamanho mínimo da amostra para desfechos categóricos e numéricos. 

Para o desfecho categórico foram considerados os seguintes parâmetros: a) número 

total de praticantes de musculação (3270); b) prevalência de DEF de 10% (HALE et 

al., 2010); c) erro aceitável de 2 (dois) pontos percentuais; e, d) intervalo de 

confiança de 95% (IC95%). Para o desfecho numérico foram considerados os 

seguintes critérios: número total de praticantes de musculação (3270); b) média de 

50,65 e desvio padrão de 17,94 pontos na escala de DEF (SOLER et al., 2013); c) 

erro de estimativa de até duas unidades do escore na EDE; e, d) intervalo de 

confiança de 95% (IC95%). Considerando esses critérios será estimada a 

necessidade de um tamanho de amostra de 684 indivíduos para a variável desfecho 

categórica e de 281 indivíduos para a variável desfecho numérica. Diante disso será 

adotado o N final de 684 indivíduos por atender o desfecho nas duas formas, 

categórica e numérica.  

A seleção dos participantes (amostra) ocorrerá por meio do cálculo 

proporcional do número de praticantes em cada uma das academias participantes 

do estudo (anexo A) em relação ao N obtido pelo cálculo amostral. Isto será 

realizado no intuito de garantir uma representatividade socioeconômica dos 

participantes, não havendo aleatorização ou qualquer pulo sistemático para a 

seleção dos entrevistados.  

A abordagem aos participantes ocorrerá no próprio ambiente da academia  

em diferentes dias, turnos e horários num mesmo estabelecimento. Todos os 

indivíduos serão convidados a responder a entrevista em um espaço reservado 

(previamente solicitado em cada estabelecimento).  Em caso de impossibilidade da 

providência anterior, será utilizado o ambiente mais privado possível do local. Essas 

medidas serão adotadas com o propósito de amenizar aspectos que possam 
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interferir nas respostas dos entrevistados, tais como, interferência de amigos, 

aspectos pessoais como timidez e inibição, fluxo intenso de pessoas circulantes, 

música alta, entre outros. Além disso, o mínimo de informações sobre o objetivo do 

estudo será fornecido aos participantes, de forma a tentar diminuir, entre outros 

problemas, a contaminação. 

 

3.10 Processamento e Análise de Dados 

 

3.10.1 Processamento dos Dados 

 

 Dois digitadores treinados serão responsáveis por realizarem a entrada de 

dados no programa SPSS versão 20.0. Posteriormente, será realizado o cruzamento 

dos bancos para verificação de possíveis inconsistências e, caso ocorra, correção 

das mesmas para criação do banco final a ser analisado. 

 

3.10.2 Análise dos dados  

 

A análise de dados será realizada no pacote estatístico SPSS versão 20.0. 

Para caracterizar a amostra serão utilizadas análises descritivas, através da média e 

desvio-padrão para variáveis contínuas (ou alternativa não-paramétrica se a variável 

não apresentar distribuição normal) e frequências absolutas e relativas para as 

variáveis categóricas. Análises bivariadas testarão as hipóteses associativas 

preliminares do estudo. O desfecho avaliado de forma contínua utilizará: a) teste de t 

(ou a alternativa não-paramétrica) para exposições dicotômicas; e b) anova (ou a 

alternativa não paramétrica) para exposições politômicas. Na forma de desfecho 

categórico: Qui-quadrado para tendência (variáveis ordinais) e de heterogeneidade 

(variáveis nominais), para todos os testes de hipóteses preliminares será adotado o 

nível de significância de 5%. A análise multivariável será realizada através de 

regressão de Poisson e controlando o desfecho categórico para potenciais fatores 

de confusão (variáveis independentes) do estudo. Para inclusão da variável 

independente na análise multivariável será adotado um critério de valor p<0,2 na 

análise bivariada. O nível de significância estabelecido será de 5%. 
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3.11 Controle de Qualidade 

 

Uma amostra aleatória de 5% dos entrevistados será novamente entrevistada 

pelo coordenador do estudo, para aplicação de um questionário contendo perguntas-

chave para a verificação de possíveis erros. O controle de qualidade deverá ser feito 

preferencialmente de forma presencial, podendo em alguns casos ser por telefone. 

Os questionários serão revisados atentamente para o controle de possíveis erros no 

preenchimento. 

 

3.12 Comitê de Ética e Termo de Consentimento 

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola 

Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. A carta destinada 

aos proprietários das academias encontra-se no anexo ‘D’. A coleta de dados será 

efetuada após esclarecimento sobre o propósito da pesquisa e o termo de 

consentimento assinado pelos entrevistados. O termo de consentimento livre e 

esclarecido encontra-se no anexo ‘E’. O sigilo das informações e o direito de recusa 

serão garantidos aos entrevistados. 

 

3.13 Perdas e recusas 

 

Serão consideradas perdas aqueles sujeitos que, ao concordarem em 

participar do estudo, por algum motivo, não completem o questionário e não sejam 

encontrados em, pelo menos, duas tentativas, para responder o mesmo. Serão 

consideradas recusas aqueles indivíduos que refutarem o convite de participar do 

estudo. 

 

3.14 Aspectos éticos 
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 O presente projeto não envolve coleta de material biológico, experimento com 

seres humanos ou qualquer outra forma de intervenção dessa natureza, consistindo 

única e exclusivamente da realização de entrevistas, portanto, considerado de risco 

ético mínimo, segundo parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde 

(CIOMS/WHO, 2002). A participação dos indivíduos no estudo ocorrerá através de 

consentimento informado. A confidencialidade da informação individual identificada e 

o direito de recusa em participar serão plenamente garantidos. A proposta desta 

pesquisa será submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. 

 

3.15 Divulgação dos Resultados 

 

 A divulgação dos resultados será realizada através de: 

✓ Dissertação de Mestrado em Educação Física; 

✓ Artigo a ser submetido em periódico científico da área; 

✓ Participação em eventos; 
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4 Cronograma 

 

 2015 

 
Descrição da Atividade 
 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 Definição do tema e objetivos do estudo 
X X X X X 

 Elaboração da revisão de literatura 
     

 2016 

Descrição da Atividade 
J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

 J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

Elaboração da revisão de 

literatura X X X X X X 
 

X      

Elaboração do projeto final 
    X X 

 
X X X X   

Envio do projeto para avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa e 

possíveis ajustes (qualificação) 
      

 

    X  

Coleta de dados 
      

 
     X 

 2017 

Descrição da Atividade 

 

J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

Coleta de dados 
X X X     

Tabulação e análise dos dados 
  X X    

Descrição dos resultados 
   X    

Discussão dos resultados 
    X   

Elaboração da dissertação 

 
    X X  

Agendamento da defesa 
     X X 

Envio da dissertação ao periódico científico  Após a defesa 
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Anexo A – Lista das Academias de musculação de Uruguaiana/RS 

Academia Endereço Média de Alunos** 
Registro junto ao 
CREF 

Athletica Duque de Caxias, 2376 100 PJ-000670 

Corpus 
Setembrino de 
Carvalho, 2650 

100 PJ-000289 

Korpo Ativo* Duque de Caxias, 2983 110 - 

Power Physical Jose Garibaldi, 2759 
200 (somente 
mulheres) 

PJ-003296 

Academia do SESC Flores da Cunha, 1984 580 PJ-000136 

Ultra Fitness Sete de setembro, 1418 300 PJ-000299 

Body in Action General Vitorino, 1753 175 PJ-000320 

StrongWay Fitness 
Quinze de Novembro, 
2654 

400 PJ-003081 

Universo do Corpo 
Presidente Getúlio 
Vargas, 3237 

780 PJ-001677 

Templo Academia Flores da Cunha, 3256 70 PJ-002399 

Maromba Pinheiro Machado, 1770 110 PJ-003538 

Academia do Clube 
Comercial 

Quinze de Novembro, 
1822 

175 PJ-002353 

Esparta Cultura 
Física* 

Íris Valls, 2464 70 - 

Cia da Forma Íris Valls, 1842 100 PJ-000341 

*Não disponível no site do CREF por motivos de mudança de razão social. 

**Dados informados pelos próprios gestores dos estabelecimentos. 
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Anexo B – Questionário estruturado para coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
01. Número da academia: ________ 

 
NACAD _____ 

 
02. N° do questionário: _________ 

 
NQUES _____ 

 
03. Nome da academia: _______________________________ 

 
 

 
04. Qual é o seu nome? ______ _________________________ 

 

 
05. Seu telefone para contato? ____________________(9) IGN 

 
TEL_________ 

 
06. Qual é o seu endereço? _______________________(9) IGN 

 

 
07. Sexo:                               (0) Masculino       (1) Feminino 

 
SEXO ______ 

 
08. Cor da pele:   (0) Branca      (1) Preta       (2) Parda      (9) IGN 

 
COR _______ 

 
09. Qual é a sua idade? ______ anos                             (999) IGN 

 
IDADE ______ 

 
10. Qual é a sua altura:  _________ cm                      (9) IGN 

 
ALT  _______ 

 
11. Qual é o seu peso corporal:  _______ kg        (9) IGN 

PESO ______ 

 
12. Qual é a sua situação conjugal atual?  
(0) Casado(a) ou com companheiro(a)   
(1) Solteiro(a) ou sem companheiro(a) 
(2) Separado(a) 
(3) Viúvo(a)                                                             (9) IGN 

 
SITCONJ  
___________ 

 
13. Até que série estudou? ______________________________ 
                                            (codificar após encerrar o questionário) 
 
      Anos completos de estudo: _____ anos                        (99) IGN 

 
ESCOLA 
___________ 

 
14. Qual é sua renda familiar mensal em salários mínimos? 
(0) Menos de 1 salário mínimo 
(1) 1 até 2 
(2) 2 até 3 
(3) 3 até 4 
(4) 4 até 5 
(5) 5 até 6 
(6) 6 até 7 

 
RENDA 
______ 
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(7) 7 até 8 
(8) 8 até 9 
(9) 9 ou mais                                                 (99) IGN 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE EXERCÍCIOS FÍSICOS (EF) REALIZADOS NA 

ACADEMIA 

15. Pratica musculação? 
(0) Não  Pule para a questão 19 
(1) Sim 

PRAMUSC 
_________ 

 
16. Qual sua frequência semanal de musculação? ____ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

 
FREQMUSC  
__________ 

 
17. Qual sua duração diária de musculação? ______MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

 
DURMUSC  
__________ 

 
18. A quanto tempo pratica musculação de maneira 
ininterrupta? (considere interrupção um período superior a 3 
meses contínuos)              _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

 
 
TEMPMUSC 
__________ 

 
19. Pratica natação? 
(0) Não  Pule para a questão 23 
(1) Sim                                             

 
PRANAT  
__________ 

 
20. Qual sua frequência semanal de natação? ______ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQNAT 
___________ 

 
21. Qual sua duração diária de natação? _______MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURNAT 
___________ 

 
22. A quanto tempo pratica natação de maneira ininterrupta? 
(considere interrupção um período superior a 3 meses 
contínuos)                         _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPNAT 
___________ 

 
23. Pratica alguma modalidade de luta? 
(0) Não  Pule para a questão 27 
(1) Sim                                             

PRALUTA 
___________ 

 
24. Qual sua frequência semanal de luta? ______ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQLUTA 
___________ 

 
25. Qual sua duração diária de luta? _______MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURLUTA 
___________ 

 
26. A quanto tempo pratica luta de maneira ininterrupta? 
(considere interrupção um período superior a 3 meses 
contínuos)                        _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPLUTA 
___________ 

 
27. Pratica cross-fit? 
(0) Não  Pule para a questão 31 
(1) Sim                                             

PRAFIT 
___________ 
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28. Qual sua frequência semanal de cross-fit? ______ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQFIT 
___________ 

 
29. Qual sua duração diária de cross-fit? _______MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURFIT 
___________ 

 
30. A quanto tempo pratica cross-fit de maneira ininterrupta? 
(considere interrupção um período superior a 3 meses 
contínuos)                        _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPFIT 
___________ 

 
31. Pratica treinamento funcional? 
(0) Não  Pule para a questão 35 
(1) Sim                                             

PRAFUNC 
___________ 

 
32. Qual sua frequência semanal de tr. funcional? ____ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQFUNC 
___________ 

 
33. Qual sua duração diária de tr. funcional? _____MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURFUNC 
___________ 

 
34. A quanto tempo pratica tr. funcional de maneira 
ininterrupta? (considere interrupção um período superior a 3 
meses contínuos)                  _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPFUNC 
___________ 

 
35. Pratica alguma modalidade de dança? 
(0) Não  Pule para a questão 39 
(1) Sim                                             

PRADAN 
___________ 

 
36. Qual sua frequência semanal de dança? ______ DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQDAN 
___________ 

 
37. Qual sua duração diária de dança? _______MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURDAN 
___________ 

 
38. A quanto tempo pratica dança de maneira ininterrupta? 
(considere interrupção um período superior a 3 meses 
contínuos)                        _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPDAN 
___________ 

 
39. Pratica alguma outra modalidade em academia, que não 
esteja listada acima? 
(0) Não  Pule para a questão 44 
(1) Sim                                             

OUTMOD 
___________ 

 
40. Qual(is)? 
Hidroginástica                             (0) não (1) sim 
Pilates                                         (0) não (1) sim 
Jump                                           (0) não (1) sim 
Spinning                                      (0) não (1) sim 
TRX                                             (0) não (1) sim 
Outra     (0) não (1) sim (CITE)_____________________________                                      

 
 
HIDRO _____ 
PILAT______ 
JUMP______ 
SPIN_______ 
TRX_______ 
OUTRA____ 
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(88) NSA                                      (99) IGN 

 
41. Qual a freq. semanal dessa modalidade? ______DIAS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

FREQMOD 
___________ 

 
42. Qual a duração diária dessa modalidade? ____MINUTOS                                            
(88) NSA                                      (99) IGN 

DURMOD 
___________ 

 
43. A quanto tempo pratica essa modalidade de maneira 
ininterrupta? (considere interrupção um período superior a 3 
meses contínuos)             _______ ano(s) e _______ mês(es) 
 

TEMPMOD 
___________ 

44. Você está fazendo algum tipo de dieta? 
(0) não  pule para a questão 47 
(1) sim 

 

45. A dieta é recomendada por um nutricionista? 
(0) não 
(1) sim 

 

46. Qual o objetivo da dieta? 
(0) Para perda de peso 
(1) Para ganho de peso 
(2) Por problemas de saúde 
(8) NSA 

 

 
47. Você faz uso de suplementos alimentares ou recursos 
ergogênicos? 
(0) Não  Pule para a questão 49     
(1) Sim                                            (9) IGN 
 

 
USASUPLE 
__________ 

 
48. Qual tipo de suplemento você utiliza?(pode marcar mais 
de 1) 
P/ Ganho de massa muscular                             (0) não (1) sim 
P/ Emagrecimento                                               (0) não (1) sim 
P/ Energia e resistência                                       (0) não (1) sim 
Fitoterápicos e vitaminas                                     (0) não (1) sim 
Outro(s) Qual(is) ____________________________________  

 
 
 
SUPLE1_____ 
SUPLE2_____ 
SUPLE3_____ 
SUPLE4_____ 
SUPLE5_____ 

 
49. Qual o seu principal objetivo ao fazer EF na academia? 
Emagrecer                                                           (0) não (1) sim 
Permanecer saudável                                          (0) não (1) sim 
Ganhar massa muscular                                      (0) não (1) sim 
Ter mais energia/ reduzir cansaço                       (0) não (1) sim 
Prevenir ou tratar doenças e lesões                     (0) não (1) sim 
Diminuir o estresse                                              (0) não (1) sim 
Outro  Qual _______________________________________ 
                                                                             (99) IGN  

 
 
EMA _______ 
PERSAU____ 
GAMAS_____ 
ENER_______ 
TRADO______ 
ESTRE______ 
OUTRO_____ 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE EF FORA DA ACADEMIA 

 
50. Você pratica EF fora da academia? 
(0) Não  Pule para a questão 55     

PRATFORA 
____________ 
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(1) Sim                                            (9) IGN 
 

 
51. Qual modalidade de EF? 
Correr        (0) não (1) sim 
Pedalar      (0) não (1) sim 
Outro 1   (0) não (1) sim     Qual ?________________________ 
Outro 2   (0) não (1) sim     Qual ?________________________ 
 

  
 
CORR_______ 
PEDA_______ 
OUT1_______ 
OUT2_______ 

 
52. Qual a frequência semanal dessa modalidade?  
Correr    _______DIAS                              (88) NSA        (99) IGN 
Pedalar  _______DIAS                              (88) NSA        (99) IGN 
Outro 1  _______DIAS                              (88) NSA        (99) IGN 
Outro 2  _______DIAS                              (88) NSA        (99) IGN 

 
 
FRECO_____ 
FREPE_____ 
FREOU1____ 
FREOU2____ 

 
53. Qual a duração diária dessa modalidade?  
Correr    _______MINUTOS                      (88) NSA        (99) IGN 
Pedalar  _______MINUTOS                      (88) NSA        (99) IGN 
Outro 1  _______MINUTOS                      (88) NSA        (99) IGN 
Outro 2  _______MINUTOS                      (88) NSA        (99) IGN 

 
 
DUCO_____ 
DUPE_____ 
DUOU1____ 
DUOU2____ 

 
54. A quanto tempo pratica essa modalidade de maneira 
ininterrupta? (considere interrupção um período superior a 3 
meses contínuos)               
Correr    ______ ano(s) e _____ mês(es) (88) NSA        (99) IGN 
Pedalar  ______ ano(s) e _____ mês(es) (88) NSA        (99) IGN 
Outro 1  ______ ano(s) e _____ mês(es) (88) NSA        (99) IGN 
Outro 2  ______ ano(s) e _____ mês(es) (88) NSA        (99) IGN 

 
 
 
 
TECO_____ 
TEPE_____ 
TEOU1____ 
TEOU2____ 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE SUA SAÚDE 

 
55. Como você percebe a sua saúde? 
(0) Excelente   (1) Muito boa    (2) Boa    (3) Regular    (4) Ruim 
                                                        (9) IGN 

 
AUTSAU  
____________ 

 
56. Você consome bebidas alcoólicas?  
(0) Não  Pule para a questão 63 
(1) Sim                                             (9) IGN 

 
BEBI 
____________ 

57. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade 
de bebida ou parar de beber? 
(0) Não 
(1) Sim 

DIMIBEBI 
____________ 

58. As pessoas te aborrecem porque criticam seu modo de 
beber? 
(0) Não 
(1) Sim 

CRITIBEBI 
____________ 

59. Você se sente chateado/culpado consigo mesmo pela 
maneira como costuma beber? 
(0) Não 
(1) Sim 

CULPABEBI 
____________ 

60. Você costuma beber pela manhã para diminuir o 
nervosismo ou a ressaca? 

MANHABEBI 
____________ 
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(0) Não 
(1) Sim 

 
61. Você fuma ou já fumou cigarros?  
(0) Não, nunca fumou  FINALIZADO 
(1) Sim, fuma (1 ou + cigarro(s) por dia há mais de 1 mês) 
(2) Já fumou, mas parou de fumar há ____ ano(s) e ____  mês(es) 
(9) IGN 

FUMO 
____________ 
 
 
 
 
 

62. Há quanto tempo você fuma (ou fumou durante quanto 
tempo)? ________ ano(s) e _______mês(es) 

TEMPFUMO 
____________ 

63. Quantos cigarros você fuma (ou fumava) por dia? 
________ cigarros                                     (888) não sabe 

CIGDIA 
____________ 
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Anexo C - Escala de Dependência de Exercício (EDE) 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre comportamentos dos praticantes de 

musculação e gostaríamos de saber a sua opinião. Não existem respostas certas 

nem erradas, apenas expresse o que pensa de maneira mais sincera possível, sem 

deixar nenhuma questão em branco. Não é necessário se identificar, suas respostas 

serão consideradas no conjunto dos participantes. 

Instruções: A seguir você encontrará afirmações que podem descrever o seu 

comportamento, ou não. Escolha a opção que melhor o descreve. Podendo variar de 

nenhuma semelhança à total semelhança. Por favor, leia com atenção cada uma 

das frases abaixo e indique o quanto cada uma se aproxima do seu 

comportamento. Para isso, utilize a escala de resposta abaixo, marcando com um 

“X” ou circulando o número correspondente a sua resposta. 

 

N
U

N
C

A
 

 

S
E

M
P

R
E

 

1. Me exercito para evitar me sentir irritado (a). 1 2 3 4 5 6 

2. Me exercito apesar de eventuais problemas físicos. 1 2 3 4 5 6 

3. Continuamente aumento a intensidade do meu exercício 

para atingir os efeitos / benefícios desejados. 
1 2 3 4 5 6 

4. Sou incapaz de reduzir o tempo que me exercito. 1 2 3 4 5 6 

5. Prefiro me exercitar do que passar o tempo com a família / 

amigos. 
1 2 3 4 5 6 

6. Gasto muito tempo me exercitando. 1 2 3 4 5 6 

7. Me exercito mais do que eu pretendo. 1 2 3 4 5 6 

8. Me exercito para evitar sentir-me ansioso (a). 1 2 3 4 5 6 
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9. Me exercito quando lesionado (a). 1 2 3 4 5 6 

10. Continuamente aumento a frequência do meu exercício 

para atingir os efeitos / benefícios desejados. 
1 2 3 4 5 6 

11. Sou incapaz de reduzir o número de vezes que me 

exercito. 
1 2 3 4 5 6 

12. Penso sobre exercício quando deveria estar me 

concentrando na escola / trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

13. Passo a maior parte do meu tempo livre me exercitando. 1 2 3 4 5 6 

14. Me exercito mais tempo do que eu esperava. 1 2 3 4 5 6 

15. Me exercito para evitar me sentir tenso (a). 1 2 3 4 5 6 

16. Me exercito apesar de problemas físicos persistentes. 1 2 3 4 5 6 

17. Continuamente aumento a duração do meu exercício para 

atingir os efeitos / benefícios desejados. 
1 2 3 4 5 6 

18. Sou incapaz de reduzir a intensidade do meu exercício. 1 2 3 4 5 6 

19. Opto por me exercitar de maneira que evito passar tempo 

com a família / amigos. 
1 2 3 4 5 6 

20. Uma grande parte do meu tempo é gasta com exercício. 1 2 3 4 5 6 

21. Me exercito mais do que eu planejo. 1 2 3 4 5 6 
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Anexo D – Carta de apresentação e autorização aos proprietários e/ou 

responsáveis pelas Academias de Musculação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Uruguaiana, Janeiro de 2017. 

Prezado Sr(a); 

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria, informando que o Programa 

de Pós-Graduação em Educação Física/UFPel (através do projeto de pesquisa de 

estudante do curso de mestrado) está realizando, neste ano de 2017, um estudo 

com frequentadores de academias de musculação da zona urbana da cidade de 

Uruguaiana. 

O estudo tem como objetivo verificar aspectos comportamentais dos alunos e os 

fatores associados nas academias da zona urbana da cidade de Uruguaiana/RS. 

Esclarecemos que o presente projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, 

cumprindo rigorosamente as recomendações éticas previstas na legislação vigente. 

Nosso contato com VSª, visa solicitar a Vossa colaboração no sentido de dar 

viabilidade a esta pesquisa através de uma autorização aos pesquisadores para o 

acesso a esta academia de musculação. 

Por fim, lembramos que vossa colaboração será fundamental para que se possa 

realizar com sucesso o trabalho de campo e ao mesmo tempo oportunizará 

conhecer no futuro informações sobre o seu município no que se relaciona ao tema 

deste estudo. 

Certos de contar com vossa colaboração, agradecemos antecipadamente a atenção 

dispensada e colocamo-nos a disposição para futuros esclarecimentos. 

Atenciosamente; 

Rui Carlos Gomes Dorneles 

Coordenador do Projeto 

Marcelo Cozzensa da Silva 

Orientador  
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Anexo E – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Pesquisadores responsáveis: Rui Carlos Gomes Dorneles, Marcelo Cozzensa da Silva 

Instituição: Escola Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas 

Endereço: Rua Luiz de Camões, 625, Pelotas/RS               Telefone: 053-32732752 

Concordo em participar do estudo “Dependência de exercício físico em academias e fatores 

associados”. Estou ciente de que estou sendo convidado a participar voluntariamente do mesmo. 

PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo do estudo é verificar aspectos comportamentais 

e fatores associados em frequentadores de academias de musculação da zona urbana da cidade de 

Uruguaiana/RS. Fui informado que será aplicado um questionário contendo blocos de perguntas 

sobre aspectos demográficos, socioeconômicos, comportamentais e de saúde, além de um 

instrumento que coleta variáveis comportamentais. 

RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado de que o risco do estudo é mínimo. 

BENEFÍCIOS: Os benefícios de participar da pesquisa relacionam-se ao fato de que os resultados 

serão incorporados ao conhecimento científico e auxiliarão no esclarecimento de lacunas acerca do 

assunto.  

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste estudo será 

voluntária e poderei interrompê-la a qualquer momento. 

DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei compensações 

financeiras. 

CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade permanecerá confidencial durante 

todas as etapas do estudo. 

CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de 

consentimento. Os investigadores do estudo responderam e responderão, em qualquer etapa do 

estudo, a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em 

participar do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e 

arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 

Nome do participante: _______________________________Identidade: _________________ 

ASSINATURA: _____________________________________ DATA: ____ / ____ / ____ 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 

riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua 

totalidade. O participante compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este 

consentimento. Tenho como compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação 

de relatórios e artigos científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua Luís de Camões, 625 –CEP: 96055-630 - Pelotas/RS; Telefone: 

(53)3273-2752. 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL _________________________ 
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Relatório do trabalho de campo 

 

O trabalho de campo realizado foi parte da dissertação de mestrado da linha 

de pesquisa de Epidemiologia da Atividade Física do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Física - Universidade Federal de Pelotas, o qual buscou investigar a 

prevalência de dependência de exercício físico nas academias de ginástica da zona 

urbana da cidade de Uruguaiana/RS. O projeto foi qualificado no dia 8 de novembro 

de 2016 perante a banca composta pelos docentes Airton José Rombaldi, Marlos 

Rodrigues Domingues ambos pertencentes ao PPG da ESEF além da Prof. Drª. 

Helen Denise Gonçalves da Silva docente convidada do PPG de Epidemiologia da 

UFPel. Após a etapa de qualificação do projeto, as sugestões que vieram de/ao 

encontro aos interesses do estudo foram incorporadas e então o mesmo, 

reformulado, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de 

Educação Física, da UFPel. O aceite por parte do CEP ocorreu no dia 19 de 

dezembro de 2016 sendo registrado sob o parecer número 1.873.779. 

A logística do estudo iniciou no mês de setembro de 2016 com uma busca no 

site do CREF2/RS a fim de realizar um levantamento do número de academias de 

ginástica existentes na zona urbana de Uruguaiana/RS. Posteriormente foi realizado 

contato com informantes-chave (profissionais da área da educação física locais) 

visando acrescentar possíveis estabelecimentos que não tenham sido encontrados 

no site. A partir das informações obtidas, os pesquisadores optaram pela não 

utilização no estudo dos estabelecimentos considerados “estúdios personalizados” 

(5 ao total) pois estes oferecem exclusivamente serviços de maneira personalizada, 

em espaços menores e para um número reduzido de praticantes. Tais 

características dificultariam o procedimento de coleta dos dados por aumentar seu 

tempo de realização e, ao mesmo tempo, acrescentariam poucos indivíduos para a 

composição da amostra. 

Ao final desse levantamento dos locais chegou-se ao resultado em 14 

estabelecimentos, sendo 12 pelo site do CREF2/RS e dois por informantes-chave. 

Concluído o levantamento, o coordenador da pesquisa visitou todos os 14 

estabelecimentos, ainda no mês de setembro, com o objetivo de explicar 
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previamente a natureza do estudo e obter a informação da média de praticantes 

ativos em cada um desses espaços, informação necessária para a realização do 

cálculo amostral. A maioria das academias não possuía um sistema de controle 

preciso de tal informação; no entanto, foi utilizado o dado tal qual foi informado pelos 

responsáveis desses espaços. De posse das médias de praticantes (3270 entre as 

14 academias), foi realizado o cálculo de tamanho amostral que gerou um N 

necessário de 684 participantes para compor a amostra. Com essa informação e 

realização das demais partes necessárias à elaboração do projeto de pesquisa, o 

mesmo foi submetido à banca de qualificação em meados do mês de outubro. 

Como o aceite pelo CEP só ocorreu próximo às datas comemorativas de natal 

e fim de ano, optou-se por iniciar o procedimento do estudo piloto e posterior coleta 

de dados no mês de janeiro de 2017. No entanto, desde o momento posterior à 

qualificação do projeto, em novembro, já foi iniciado o planejamento de ida à campo, 

momento esse construído sob a Coorientação do Prof. Dr. Gabriel Gustavo 

Bergmann da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) que prontamente se 

disponibilizou a colaborar no andamento das atividades do presente estudo, bem 

como alguns alunos do curso de Educação Física pertencentes ao GPAFSIA (Grupo 

de Pesquisas em Atividade Física na Infância e Adolescência). 

O recrutamento de entrevistadores para auxiliar na coleta se deu por duas 

formas: indicação do Prof. Gabriel e estudantes que souberam do estudo e tiveram 

interesse em participar. Por se tratar de período de férias da graduação, apenas 

cinco entrevistadores estavam disponíveis para ir à campo. A essa equipe foi 

realizada uma capacitação visando elucidar os objetivos do estudo, sanar quaisquer 

dúvidas a respeito da coleta de dados e também a construção coletiva de 

estratégias para o campo. 

O estudo piloto ocorreu no mês de janeiro e foi realizado na Academia 

Império Brasil, situada na rua Doutor Maia número 3959. Nessa etapa, alguns 

aspectos foram avaliados pelo coordenador da pesquisa, tais como, tempo de 

execução de uma entrevista, postura dos entrevistadores, formas de abordagem, 

dedicação, motivação à atividade e produtividade. O piloto foi bastante positivo, o 

tempo de execução de cada questionário foi reduzindo de forma gradual de uma 

média inicial de 13 minutos até estabilizar em cerca de 9 a 10 minutos, além da 
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retirada de duas questões que apresentaram problema de interpretação aos 

entrevistados, ambas pertencente ao questionário estruturado de caracterização da 

amostra, a saber: 

- Uma questão referente à companhia para prática: 

15. O(a) Sr(a) costuma praticar musculação com companhia? 

(0) Não     

(1) Sim                                           (9) IGN 

 

Tal questão, deixou os entrevistados confusos em relação a consideração da 

companhia (presença de treinador pessoal, companhia de ir e vir, companhia só de 

momento de prática etc). 

A solução encontrada foi a de exclusão da questão. 

- Outra questão referente à suplementação: 

A primeira versão, continha todos os tipos possíveis de suplementos, com 

informações bastante técnicas: 

48. Que tipo de suplementos? (Pode assinalar mais do que uma opção) 

Multivitamínico ou/e minerais                     (0) não (1) sim 

Proteínas               (0) não (1) sim 

Aminoácidos               (0) não (1) sim 

BCAA’s               (0) não (1) sim 

L-Carnitina              (0) não (1) sim 

Bebidas desportivas    (0) não (1) sim 

Suplementos de hidratos carbono  (0) não (1) sim 

Géis desportivos              (0) não (1) sim 

Antioxidantes     (0) não (1) sim 
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Ervas ou plantas                (0) não (1) sim 

Testosterona/Tribulus terrestri           (0) não (1) sim 

Ómega-3               (0) não (1) sim 

CLA                (0) não (1) sim 

HMB                (0) não (1) sim 

Arginina                 (0) não (1) sim 

Glutamina               (0) não (1) sim 

Glucosamina               (0) não (1) sim 

Ginseng               (0) não (1) sim 

Beta-caroteno     (0) não (1) sim 

Vitamina C               (0) não (1) sim 

Vitamina E               (0) não (1) sim 

Vitamina B1               (0) não (1) sim 

Vitamina B6               (0) não (1) sim 

Vitamina B12     (0) não (1) sim 

Cafeína     (0) não (1) sim 

Cálcio      (0) não (1) sim 

Ferro      (0) não (1) sim 

Magnésio     (0) não (1) sim 

Creatina     (0) não (1) sim 

Beta-alanina     (0) não (1) sim 

Outro(s)      (0) não (1) sim 

Qual(ais)? __________________________ 
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Além do tempo de aplicação dessa questão, a necessidade de explicar a maior parte 

dos itens foi outro aspecto negativo que motivou a reformulação da mesma de forma 

a agrupar por termos mais comuns, de maior entendimento dos praticantes. A 

solução encontrada foi a modificação da questão, ficando dessa forma: 

 

48. Qual tipo de suplemento você utiliza?(pode marcar mais de um) 

P/ Ganho de massa muscular                             (0) não (1) sim 

P/ Emagrecimento                                               (0) não (1) sim 

P/ Energia e resistência                                       (0) não (1) sim 

Fitoterápicos e vitaminas                                     (0) não (1) sim 

Outro(s) Qual(is) ____________________________________  

 

A reformulação da questão acima otimizou a aplicação do questionário, com 

melhor entendimento. 

As coletas de dados tiveram início no dia 16 de janeiro e a cada final de 

semana o coordenador do estudo se reunia com os entrevistadores com o objetivo 

de sanar dúvidas e possíveis problemas ocorridos no campo. Um dos problemas 

iniciais se deu em relação à abordagem dos praticantes, onde o consenso da melhor 

forma de fazer essa aproximação girou em torno da chegada e/ou saída dos 

indivíduos na academia, pois a realização das entrevistas durante a prática das 

modalidades inviabilizava sua execução. As coletas transcorreram durante todo mês 

de janeiro e fevereiro, porém se mostrando sempre aquém do número de entrevistas 

esperado para o período. Por volta do dia 20 de fevereiro haviam sido realizadas 

324 entrevistas (praticamente a metade do necessário N=684). Alguns problemas 

que foram constatados e que possivelmente estariam afetando uma maior 

efetividade da coleta de dados foram (em escala decrescente de interferência): 

• Média de alunos de alguns estabelecimentos bastante superestimada por 

parte dos responsáveis (auto relato), que influenciaram tanto no cálculo 

amostral, como no N necessário nos respectivos estabelecimentos; 
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• Período das coletas (Janeiro e Fevereiro), culturalmente influenciado pelo 

período de férias onde ocorre a diminuição dos frequentadores nesses 

estabelecimentos, haja vista que as médias de alunos foram coletadas no 

mês de setembro; 

• Não se pode desconsiderar o fato da presente e evidente recessão 

econômica que o país atravessava, ter refletido em todos os setores 

comerciais e de serviço. Foi bastante comum nas academias, inclusive de 

grande porte, encontra-las vazias em vários momentos; 

• Três entrevistadores dentro do período compreendido das coletas tiveram 

uma disciplina concentrada de um componente curricular da graduação 

ofertada, fato desconhecido pelo coordenador do projeto no momento do 

acordo com os três em questão, e que diminuiu consideravelmente suas idas 

a campo; 

• Pouca efetividade de alguns entrevistadores*** evidenciada por uma certa 

disparidade entre os números apresentados em relação aos demais; 

 

*** Tais entrevistadores quando questionados se queriam deixar de participar da 

pesquisa, os mesmos responderam que se dedicariam mais e que gostariam de 

continuar (isso ocorreu em mais de uma ocasião), no entanto, sem aumentar o 

rendimento, acabaram por deixar a coordenação do estudo em uma situação um 

tanto quanto desconfortável. 

 

Algumas certezas: 

• O tempo gasto nas coletas era expressivo até o momento, baseado no 

seguinte cálculo matemático simples: 

Considerando que a média de aplicação de um questionário seja de nove minutos, 

multiplicado por 324 (coletas realizadas até então) chega-se ao número de 2916 

minutos ou 49 horas (arredondado) de campo, isso somente em entrevistas 

realizadas, seguramente podendo dobrar esse tempo para obter um cenário 

aproximado dos entrevistadores em campo, algo em torno de 100 horas. 
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Após o diagnóstico explicado anteriormente, o Co orientador do projeto, o 

coordenador e os entrevistadores se reuniram para informar a situação atual do 

campo. Nesse momento foram passados os números atuais, as academias já 

visitadas, sendo aberto um espaço de retirada de dúvidas e de reformulação de 

estratégias. O produto final da reunião foi sintetizado em uma espécie de força 

tarefa, estipulando prazo final para o trabalho de campo e objetivando, 

consequentemente, o aumento no número de entrevistas realizadas. 

 A força tarefa teve resultado positivo, aumentando a produtividade do campo 

com o retorno expressivo de entrevistas em um período mais reduzido de tempo 

(pouco mais de duas semanas). Embora, não tenha sido possível alcançar os 684 

indivíduos previstos pelo cálculo amostral inicial, o “n” obtido pelo trabalho de campo 

deve ser avaliado de maneira cuidadosa. Primeiramente existiu um considerável 

intervalo entre a data de levantamento das médias de alunos e a data de efetivo 

início de coleta dos dados. O coordenador da pesquisa fez novamente o 

levantamento das médias de alunos ativos nos estabelecimentos que fizeram parte 

da amostra. De forma geral, todos relataram uma queda no movimento, justificadas 

por características da época (janeiro e fevereiro) e situação econômica, como 

principais motivos. O percentual de queda referido foi em torno dos 30 a 40% nesses 

espaços. Se aplicado esse percentual ao N calculado para este estudo, o mesmo 

ficaria em aproximadamente 480 entrevistas. Tal cenário de certa forma explica o N 

final obtido de 496 indivíduos. Além disso, uma das academias impôs uma série de 

condições para que as coletas fossem realizadas no seu estabelecimento, algumas 

indo na contramão da logística do trabalho de campo, o que acarretou na 

classificação desta referida academia como uma recusa em compor a amostra. Este 

fato repercutiu no N final obtido em decorrência da impossibilidade de contar com a 

participação dos indivíduos desse espaço. Na tabela 1 é apresentada a distribuição 

de entrevistas realizadas em cada academia de ginástica. 

  



91 

 

 

Tabela 1 – Distribuição da coleta de dados por academia de ginástica 

Academia N necessário N alcançado 

Ultra Fitness 60 60ª 

Corpus 25 32ª 

Athletica 25 25ª 

Maromba 25 26ª 

Templo 20 20ª 

Esparta 15 15ª 

Universo do Corpo 160 103 

Strongway 80 60 

Clube Comercial 40 27 

Power Physical 45 15 

Sesc 120 78 

Cia da Forma 25 15 

Korpo Ativo 25 20 

Body In Action 35 Recusab 

Total 700 496 

ª Academias onde foi alcançada a média de entrevistas 

b Academia que impôs uma série de condições que inviabilizavam a coleta, sendo portanto considerada 

uma recusa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 

O artigo será submetido para a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde e já 

se encontra nas normas da mesma. 
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Dependência de exercício físico em academias de uma cidade da fronteira oeste do Rio 1 

Grande do Sul 2 

Resumo 3 

Dependência de exercício físico (DEF) é definida por um comportamento de excesso de 4 

exercícios físicos que pode resultar em prejuízos físicos e psicológicos. O objetivo do estudo 5 

foi verificar a prevalência de risco de DEF em frequentadores de academias de ginástica da 6 

zona urbana da cidade de Uruguaiana/RS. Foi realizado um inquérito epidemiológico do tipo 7 

observacional descritivo com amostra de 496 indivíduos com 18 anos ou mais, ambos os 8 

sexos, praticantes de diferentes modalidades oferecidas em 14 academias de ginástica. Para 9 

medir a DEF, foi utilizada a Escala de Dependência de Exercício Físico. Esse instrumento é 10 

baseado nos sete critérios para dependência de substâncias do Manual Diagnóstico e 11 

Estatístico para Transtornos Mentais e permite, conforme escore obtido, a classificação em 12 

não-dependente assintomático, não-dependente sintomático e situação de risco de 13 

dependência de exercício físico, além da identificação da natureza da dependência, como 14 

sendo fisiológica ou psicossocial. Foi verificada prevalência de 7,1 % (IC95% 4,84 – 9,36) de 15 

indivíduos em situação de risco de DEF, com maior frequência entre indivíduos do sexo 16 

masculino, de cor de pele branca, com idades entre 18 e 40 anos, solteiros, com escolaridade 17 

até ensino médio e renda familiar mensal de até 4 salários mínimos. E as maiores 18 

sensibilidades de respostas ocorreram nos critérios de abstinência e tolerância, mostrando 19 

indícios de dependência de ordem fisiológica. Conclui-se que mesmo de forma não 20 

expressiva, situações de risco de dependência de exercício físico foram verificadas nas 21 

academias de ginástica, sendo necessário mais estudos que abordem o assunto de forma mais 22 

aprofundada.  23 

Palavras chave: Dependência; exercício; comportamento; academias de ginástica.  24 
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Abstract 1 

The exercise dependence is defined by a behavior of excessive practice of physical exercises 2 

that can result in physical and psychological injuries. The objective of the study was to verify 3 

the prevalence of exercise dependence in health club’s users in the urban area of the city of 4 

Uruguaiana, Southern Brazil. An epidemiological survey of the descriptive observational type 5 

was carried out with a sample of 496 individuals aged 18 years and over, of both sexes, 6 

practicing different modalities offered at 14 health clubs. To assess exercise dependence, the 7 

Exercise Dependence Scale was used. This instrument is based on the seven criteria for 8 

substance dependence of the Diagnostic and statistical manual of mental disorders and allows, 9 

according to the score, to distinguish non-dependent asymptomatic, non-dependent 10 

symptomatic, and at risk of exercise dependence, as well as the identification of the nature of 11 

the dependence, as being physiological or psychosocial. The prevalence of 7.1% (95%CI: 12 

4.84 – 9.36) of individuals at risk of exercise dependence was verified. Higher frequencies 13 

among males, white skin color, aged between 18 and 40 years old, single, with education to 14 

high school and monthly family income of up to four minimum wages. A greater sensitivity 15 

of responses to abstinence and tolerance criteria, and evidence of dependence of physiological 16 

order were verified in these spaces. It is concluded that even in a non-expressive way, 17 

situations of risk of physical exercise dependence were verified in health clubs, being 18 

necessary more studies that approach the subject in more depth. 19 

Keywords: Dependence; exercise; behavior; fitness centers  20 

  21 
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Introdução 1 

A prática regular de exercícios físicos (EF) proporciona ao organismo recompensas 2 

neurobiológicas que podem ser tanto de efeito central (redução da ansiedade ou sensações 3 

emocionais positivas), quanto de efeitos periféricos (diminuição da sensação de dores)1. Além 4 

disso, vários estudos associam o exercício físico a uma melhora na qualidade do sono, humor 5 

e bem-estar cognitivo e mental, dentre vários outros benefícios à saúde que não se esgotam 6 

nesses mencionados2. 7 

No entanto, uma rotina exagerada de EF pode gerar consequências negativas, desencadeando 8 

um distúrbio conhecido como Dependência de Exercício Físico (DEF). De acordo com 9 

Hausenblas & Downs3, a DEF representa um comportamento de excesso de EF que se 10 

manifesta através de sintomas fisiológicos e / ou psicológicos. Segundo esses autores, a DEF 11 

é caracterizada por um padrão comportamental de EF que está associado com a tolerância, 12 

sintomas de abstinência, efeitos de intenção, perda de controle na mediação do tempo gasto 13 

com a prática de EF, conflitos (sociais, ocupacionais ou de lazer) e a manutenção do 14 

comportamento de EF apesar da presença de lesões3,4. 15 

Evidências consistentes embasam o fato de que as pessoas podem se tornar dependentes de 16 

substâncias químicas como álcool, nicotina e substâncias psicoativas5,6. Baseado nessas 17 

evidências, pesquisadores ampliaram o foco dos estudos para além do abuso dessas 18 

substâncias, abrangendo a dependência por objetos ou comportamentos, tais como apostar, 19 

comprar, comer e também a prática exagerada de EF7,8. Entretanto, um grande desafio no 20 

desenvolvimento de uma concepção abrangente sobre situações de dependência é que ainda 21 

são poucos os modelos de investigação que incluem a presença das não-químicas como o 22 

comportamento de excesso de EF8. 23 
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Em reflexo ao cenário descrito, diversas lacunas no campo de pesquisa sobre a DEF ainda 1 

requerem uma investigação mais aprofundada. A maior parte do conhecimento sobre a DEF 2 

decorre de estudos realizados com corredores de longa distância9 e praticantes de ginástica 3 

aeróbica10. Poucos estudos foram realizados em outras modalidades estruturadas de EF, com 4 

resultados pouco expressivos, dentre os quais destacam-se estudos empíricos com grupos de 5 

dançarinos11, lutadores de artes marciais12, triatletas13 e levantadores de peso14. 6 

Recentemente, um estudo de revisão15, ao examinar as divergências que existem na 7 

classificação, interpretação de escores e prevalência de DEF, concluiu que essa última é 8 

bastante inconsistente na literatura científica. A DEF no ambiente das academias de ginástica 9 

também é outro campo de pesquisa pouco estudado, à exceção dos estudos com amostras 10 

específicas de fisiculturistas16. As academias, são espaços amplamente consagrados na 11 

sociedade moderna como um dos principais locais destinados ao cuidado do corpo e à busca 12 

pela saúde17. Segundo Sabino18, academias são ambientes que possuem uma atmosfera 13 

própria, com rituais e imaginários específicos, onde os praticantes das diversas modalidades 14 

oferecidas nesses estabelecimentos são estimulados a modificar hábitos e adotar estilos de 15 

vida saudáveis. Porém, muitas vezes o discurso da saúde difundido nesses espaços, maquia 16 

reais objetivos como a estética e a busca pelo corpo ideal. Essa busca, em muitos casos, pode 17 

induzir a rotinas exageradas de EF, favorecendo o desenvolvimento da DEF. Diante do 18 

exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de risco de dependência de 19 

exercício físico nas academias de ginástica de Uruguaiana/RS. 20 

  21 
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Métodos  1 

População e amostra 2 

Este estudo epidemiológico do tipo observacional descritivo foi realizado com indivíduos 3 

com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, praticantes das modalidades de EF 4 

oferecidas nas academias de ginástica da zona urbana da cidade de Uruguaiana/RS. Foi 5 

considerada como academia de ginástica todo o estabelecimento devidamente credenciado e 6 

regularizado pelo Conselho Regional de Educação Física - 2ª Região/RS (CREF2/RS), que 7 

oferecesse modalidades variadas de prática de EF visando promover condicionamento físico, 8 

saúde e lazer, de maneira lucrativa e de atendimento coletivo. 9 

Para a composição da amostra foi realizada inicialmente uma busca no site do CREF2/RS por 10 

academias de ginástica do município de Uruguaiana. Após isso, foi realizado um 11 

levantamento sobre a média de praticantes regularmente ativos em cada uma dessas 12 

academias. Optou-se, por conveniência, pela exclusão dos estabelecimentos considerados 13 

“estúdios”, pois estes oferecem seus serviços de maneira personalizada, em espaços menores 14 

e para um número reduzido de praticantes. Tais características dificultariam o procedimento 15 

de coleta dos dados por aumentar seu tempo de realização e, ao mesmo tempo, acrescentariam 16 

poucos indivíduos para a composição da amostra. A busca no site do CREF2/RS resultou em 17 

14 academias que se encaixavam nas características previamente exigidas para a composição 18 

amostral do estudo, enquanto que o número total estimado de praticantes relatado pelos 19 

gestores desses estabelecimentos foi de 2.289 indivíduos.  20 

Para o cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes parâmetros: I) 21 

prevalência de 4% para DEF19,20; II) número total de praticantes de 2289; e, III) erro aceitável 22 

de 1,5 pontos percentuais. O resultado do cálculo amostral indicou a necessidade de ser 23 

entrevistados 510 indivíduos. Para alcançar esse número a amostra foi realizada de forma 24 
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proporcional ao tamanho (número de indivíduos) da academia, isto é, estabelecimentos com 1 

maior número de praticantes forneceram maior número de entrevistas. As coletas de dados 2 

foram realizadas entre os meses de janeiro a março de 2017, em dias, turnos e horários 3 

aleatórios, a fim de oportunizar todos os frequentadores desses estabelecimentos a participar 4 

do estudo. 5 

Instrumentos para coleta dos dados 6 

Para a estimativa da prevalência de DEF foi utilizada a Escala de Dependência de Exercício 7 

(EDE)21. A EDE é um instrumento baseado nos sete critérios para dependência de substâncias 8 

do Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais – 4ª Edição (MDETM-IV)5. 9 

Possui 21 itens cujo as possibilidades de respostas estão em escala Likert que vão de um 10 

(nunca) até seis (sempre) e estima a DEF a partir do escore obtido em cada um desses sete 11 

critérios. Cada critério é representado por um conjunto de três questões devidamente 12 

distribuídas ao longo da escala, como descrito abaixo:  13 

✓ Efeitos de abstinência (Questões 1, 8 e 15): A frequência/intensidade/duração de EF 14 

é necessária para aliviar ou evitar sintomas clássicos de abstinência (ansiedade, 15 

tensão); 16 

✓ Continuidade (Questões 2, 9 e 16): O EF é mantido apesar do conhecimento da 17 

possibilidade de haver um problema físico ou psicológico resultante desse 18 

comportamento. 19 

✓ Tolerância (Questões 3, 10 e 17): Necessidade de aumentar significativamente a 20 

frequência/intensidade/duração do EF para alcançar o efeito de satisfação desejado ou 21 

de redução da sensação desse efeito em caso do uso continuado dos mesmos; 22 

✓ Perda de controle (Questões 4, 11 e 18): Desejo persistente em se exercitar ou falhas 23 

em reduzir ou controlar a rotina de EF; 24 
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✓ Redução de outras atividades (Questões 5, 11 e 19): Importantes atividades sociais, 1 

ocupacionais ou recreativas são negligenciadas ou reduzidas em virtude do EF; 2 

✓ Tempo (Questões 6, 13 e 20): Uma grande quantidade de tempo é gasta em atividades 3 

relacionadas com o EF; 4 

✓ Efeitos de intenção (Questões 7, 14 e 21): o EF é geralmente realizado em maiores 5 

frequências ou por uma duração mais longa do que a pretendida;  6 

Após a aplicação da escala, foi calculado o escore médio das três perguntas que compunham 7 

cada critério. Feito isso, o escore entre cinco ou seis foi classificado como dependência, entre 8 

três e quatro como não-dependente sintomático e finalmente, o escore entre um e dois foi 9 

classificado como não-dependente assintomático. Os indivíduos classificados como 10 

“dependência” em três ou mais dos sete critérios foram considerados como em “Situação de 11 

risco de dependência”, ao passo que aqueles que não pontuaram em três critérios na condição 12 

de dependência, mas que em alguns critérios eram considerados como tal, foram considerados 13 

“não-dependentes sintomáticos”, e por fim, aqueles que não apresentaram a classificação de 14 

dependência em nenhum critério foram denominados “não-dependentes assintomáticos”.  15 

A EDE permite também a estratificação dos escores obtidos em cada um dos sete critérios, 16 

possibilitando assim, diferenciar a natureza da dependência como sendo fisiológica (presença 17 

de sintomas de abstinência e/ou tolerância) ou não-fisiológica (ausência desses sintomas), 18 

também conhecida como psicossocial, pois pode interferir no ambiente social, ocupacional e 19 

interpessoal. Essa escala possui adaptação e validação para o contexto brasileiro22. No 20 

entanto, esse procedimento resultou na redução da escala de Likert de seis para cinco itens 21 

(para proporcionar referência central). Visando a comparação dos achados do presente estudo 22 

com outros que utilizaram a EDE livre em sua versão original, optou-se por também utilizar a 23 

versão com escala de seis pontos21. 24 
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Além da EDE, os participantes foram convidados a responder um questionário contendo 1 

informações demográficas, socioeconômicas, nutricional, de saúde, e sobre aspectos 2 

comportamentais em relação à rotina na academia (modalidades, frequência, duração e tempo 3 

de prática).  4 

Aspectos éticos 5 

O procedimento de coleta dos dados foi realizado em sua totalidade dentro das academias de 6 

ginástica que compuseram a amostra. Após serem abordados e receberem todos os 7 

esclarecimentos relativos ao estudo, os entrevistados que concordaram em participar 8 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O presente estudo foi avaliado e 9 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação Física da 10 

Universidade Federal de Pelotas e está registrado sob o parecer número 1.873.779. 11 

Análise dos dados 12 

A análise e apresentação dos dados foram realizadas através da estatística descritiva. Para as 13 

variáveis numéricas, antes de sua descrição, foi testada a normalidade das distribuições. 14 

Como todas apresentaram distribuição normal, foram utilizadas as informações de valores 15 

mínimo e máximo, a média e o desvio padrão. Para as variáveis categóricas foram utilizadas 16 

as informações de frequência absoluta, frequência relativa e os valores de intervalo do 17 

confiança de 95% (IC95%). Para análise da consistência interna do instrumento utilizado, foi 18 

realizado o cálculo Alfa de Cronbach para o total dos 21 itens da EDE. Todas as informações 19 

foram tabuladas e tratadas com o uso do software Statistical Package for the Social Sciences 20 

– SPSS versão 20.0.  21 

  22 
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Resultados 1 

Ao todo, foram abordados nas academias de ginástica 615 praticantes, não sendo verificada 2 

nenhuma perda, apenas recusas (19,3%), que totalizaram um N final de 496 indivíduos. A 3 

média de idade da amostra foi de 33 anos (desvio-padrão = 12,3 anos), variando de 18 a 90 4 

anos. Entre os participantes do estudo, 52,2% era do sexo masculino, a maioria de cor da pele 5 

branca (73,0%) e se encontravam cursando ou possuíam curso superior completo (57,9%). A 6 

renda familiar mensal de até quatro salários mínimos foi predominante na amostra (62,1%). 7 

Em relação às características antropométricas, a média de estatura e massa corporal foram, 8 

respectivamente, de 1,69 m (DP = 9,79) e 75 kg (DP = 14,93). A caracterização completa da 9 

amostra é apresentada na tabela 1.  10 

ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DA TABELA 1. 11 

 12 

Em relação à DEF, a prevalência encontrada em praticantes de academias de ginástica da zona 13 

urbana de Uruguaiana foi de 7,1% (IC95% 4,84 – 9,36) (35 indivíduos) conforme apresentado 14 

na figura 1. O valor de Alfa de Cronbach’s total obtido foi de 0,85, indicando um elevado 15 

grau de consistência interna do instrumento utilizado. 16 

ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DA FIGURA 1. 17 

 18 

A classificação e distribuição total da amostra nos sete critérios para dependência do 19 

MDETM-IV pode ser verificada na figura 2. 20 

ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DA FIGURA 2. 21 

 22 
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Quanto às modalidades praticadas nas academias de ginástica, a musculação foi a principal 1 

opção relatada (95,4%), com frequência média de quatro dias por semana, duração diária de 2 

60 minutos e tempo total de prática de cerca de dois anos. Outras modalidades, tais como 3 

algum tipo de luta ou arte marcial (8,7%), treinamento funcional (9,1%) e algum ritmo de 4 

dança (5,0%) também figuram na amostra. A relação completa das modalidades praticadas é 5 

apresentada na tabela 2. 6 

ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DA TABELA 2. 7 

 8 

Em relação às variáveis independentes, foram encontradas frequências maiores de DEF entre 9 

indivíduos do sexo masculino, de cor de pele branca, com idades entre 18 e 40 anos, solteiros, 10 

com escolaridade até ensino médio e renda familiar mensal de até 4 salários mínimos. A 11 

distribuição completa da categoria classificada como em situação de risco de DEF de acordo 12 

com as variáveis independentes é descrita na tabela 3. 13 

ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DA TABELA 3. 14 
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Discussão 1 

A prevalência de 7,1% de DEF nas academias de Uruguaiana foi superior aos 2,5% 2 

encontrado por Hausenblas & Downs19 na população ativa dos Estados Unidos, através do 3 

mesmo instrumento utilizado no presente estudo. Superior também aos achados de Griffiths e 4 

colaboradores23, que mediante a aplicação do Inventário de Adicção ao Exercício (IAE) no 5 

Reino Unido, verificaram uma prevalência de DEF de 3,0%. Mais especificamente nas 6 

academias de ginástica, Szabo & Griffiths20 encontraram 3,6% de DEF entre os 7 

frequentadores desses espaços. Sendo que, entre alunos de graduação do curso de Educação 8 

Física, a prevalência foi de 7,0%, equivalente a verificada na presente pesquisa. No entanto, a 9 

prevalência específica entre os universitários do estudo citado, pode ser devida a uma maior 10 

preocupação, envolvimento em exercícios físicos, esportes e demais formas de atividades 11 

físicas ou simplesmente resultado de uma consequência de pensamentos, crenças, ou 12 

conhecimento sobre elas.  13 

A real prevalência de DEF ainda é um dado pouco estudado, com dados diversos 14 

apresentando valores consideravelmente altos como no caso dos 52,0% entre triatletas 15 

profissionais13. Já Allegre e colaboradores9 relataram que 3,2% de uma amostra de 16 

"ultramaratonistas" amadores foram classificados como DEF. Uma possível razão para essa 17 

discrepância pode estar relacionada à variedade de instrumentos utilizados para estimar a 18 

DEF, fato que aumenta a heterogeneidade dos resultados e dificulta a comparação dos 19 

achados15. 20 

Se por um lado, os 7,0% de indivíduos classificados como “em situação de risco de DEF” 21 

possa ser considerado pouco expressivo, por outro lado, os 39,7% considerados “não-22 

dependentes sintomáticos” servem de alerta, pois nesta classificação encontram-se todos 23 

aqueles classificados como dependentes em até dois critérios do MDETM-IV5, estando bem 24 
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próximos de serem considerados como DEF. Percebe-se, que em algumas situações a linha 1 

que divide a dependência é bastante tênue, o que explica o fato de que, em algumas ocasiões, 2 

as pessoas não terem a noção de que podem apresentar sintomas de um possível 3 

comportamento de dependência. Esse comportamento pode condicionar o seu cotidiano e o de 4 

indivíduos próximos a ele, acarretando problemas de ordem física e mental. 5 

Sobre a natureza da DEF, a maior sensibilidade das respostas na escala utilizada no presente 6 

estudo revelou que os critérios “Sintomas de abstinência” e “Tolerância” (figura 2) foram os 7 

que obtiveram maior escore, indicando uma tendência maior de dependência fisiológica ao 8 

exercício físico. Uma pesquisa12 envolvendo 17 possíveis comportamentos de dependência e 9 

baseada na hipótese de que o EF produz endorfina que conduz a um efeito analgésico que 10 

altera o estado de humor, concluiu que a DEF poderia ser compreendida mais como 11 

fisiológica do que psicológica se levado em consideração outros comportamentos de 12 

dependência não-química como apostar, comer e comprar. No entanto, a associação da 13 

hipótese da endorfina com a ocorrência de DEF é de certa forma superficial, pois diferentes 14 

características do EF (modalidade, frequência, duração e intensidade), além da constituição 15 

psicológica do indivíduo, precisam ser levadas em consideração. 16 

Tal qual outros comportamentos de dependência, a DEF é muitas vezes referida como sendo 17 

compulsiva ou impulsiva. Freimuth24 ao analisar as concomitâncias entre a DEF, compulsões 18 

e distúrbios de controle de impulsos, defende que a DEF também precisa ser distinguida do 19 

EF que ocorre em frequências elevadas. Essa falta de distinção entre a DEF e a prática regular 20 

de EF com elevadas frequência, intensidade, duração e comprometimento pode ser 21 

considerada uma fonte de interpretação equivocada9. 22 

Dependências comportamentais muitas vezes são descritas como impulsivas25. Porém, a 23 

impulsividade consiste em rápidas respostas não planejadas a estímulos externos ou internos, 24 
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não contemplando suficientemente possíveis consequências negativas e são motivadas 1 

principalmente por uma recompensa positiva desejada26. O EF é uma prática prazerosa que, 2 

no aspecto da dependência, pode ocorrer sem consideração plena de consequências negativas. 3 

No entanto, ao contrário de um transtorno impulsivo, existe muita reflexão antecedendo a 4 

ação de aderir a um comportamento excessivo. Assim como outros tipos de dependência, a 5 

pessoa com DEF frequentemente considera as consequências negativas, mas em última 6 

análise, as ignora27.  7 

A DEF no Brasil, especificamente em academias de ginástica, ainda é uma temática científica 8 

pouco abordada. O estudo tratou-se de um inquérito epidemiológico no qual foram atendidos 9 

pressupostos como o procedimento de seleção (que abrangeu todas as academias de ginástica 10 

da zona urbana do município), tamanho amostral (representativo da população de 11 

frequentadores desses espaços) e criterioso trabalho de campo, os quais fortalecem a validade 12 

interna do estudo. Importante ressaltar também que, de maneira alguma, instrumentos 13 

destinados a estimar a DEF tem poder de diagnóstico, isto porque, até a presente data, não 14 

existem instrumentos desenvolvidos e validados com uma população clínica, sendo necessária 15 

uma avaliação psiquiátrica conduzida individualmente para se estabelecer um diagnóstico28.   16 

Seja qual for o motivo real, a estimativa de 3,0% na população ativa parece ser confiável para 17 

o risco de DEF, embora essa prevalência tenha sido também reivindicada para a população em 18 

geral por uma recente revisão sistemática29. Diante desse cenário, os 7,0% de DEF encontrado 19 

entre os praticantes de academias de ginástica de Uruguaiana/RS evidenciam maior 20 

necessidade de atenção no que diz respeito a uma possível dependência não-química que 21 

apresenta ainda grandes lacunas acerca de seu entendimento. Não obstante, a investigação de 22 

possíveis características desse comportamento de excesso de exercícios físicos, tal qual as de 23 

ordem fisiológica observadas na presente pesquisa, parecem relevantes na construção de uma 24 

estrutura teórica para futuras pesquisas sobre o assunto. 25 
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Anexos 1 

Tabela 1. Caracterização da amostra através de variáveis demográficas, econômicas e 

nutricional. 

 

Variável (n total) Categorias % (IC95%) 

   

Sexo (n=496) Masculino (n=259) 

Feminino (n=237) 

52,2 (46,1 - 58,3) 

47,8 (41,4 - 54,2) 

   

Cor da pele (n=494) Branca (n=362) 

Preta (n=35) 

Parda (n=97) 

73,0 (68,4 - 77,6) 

7,1 (-01,4 - 15,4) 

19,6 (11,2 - 26,9) 

   

Estado Nutricional 

(IMC)** (n=487) 

Peso normal (n=203) 

Sobrepeso (n=223) 

Obesidade (n=61) 

41,7 (35,9 - 48,4) 

45,8 (39,3 - 52,3) 

12,5 (4,2 - 20,8) 

   

Situação Conjugal 

(n=496) 

Casado (a) ou c/ companheiro (a) (n=209) 

Solteiro (a) ou s/ companheiro (a) (n=249) 

Separado (a) (n=26) 

Viúvo (a) (n=12) 

42,1 (35,4 - 48,8) 

50,2 (44,0 - 56,4) 

5,2 (-0,33 - 13,7) 

2,4 (-0,60 - 9,9) 

 

   

Escolaridade 

(n=495) 

Ensino Fundamental (n=18) 

Ensino Médio Completo (n=190) 

Superior incompleto (n=104) 

Superior Completo (n=183) 

3,6 (-04,9 - 10,8) 

38,4 (31,5 - 45,3) 

21,0 (13,2 - 28,8) 

37,0 (30,0 - 44,0) 

   

Renda familiar em 

salários mínimos 

(n=462) 

Até 4 (n=287) 

4 até 8 (n=130) 

Mais que 8 (n=45) 

62,1 (56,5 - 67,7) 

28,1 (20,4 - 35,8) 

9,7 (0,06 - 17,4) 

** Índice de Massa Corporal 2 
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 1 

Figura 1 Prevalência de Dependência de Exercício Físico nas academias de ginástica de 2 

Uruguaiana-RS 3 

 4 

Figura 2 Prevalência de Dependência de Exercício Físico de acordo com os 7 critérios para 5 

dependência do Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais – IV Edição  6 

53,2%39,7%

7,1%

Classificação de acordo com a Escala de Dependência de Exercício -

EDE

N = 496

Não-dependente

assintomático

Não-dependente

sintomático

Em risco de dependência

de exercício físico

17,9%

29,4%

34,1%

41,7%

56,5%

52,8%

57,9%

48%

55,2%

49,4%

38,7%

43,1%

24,9%

22,6%

10,7%

8,9%

4,8%

4,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Efeitos de tolerância

Efeitos de abstinência

Perda de controle

Efeitos de continuidade

Efeitos de intenção

Tempo excessivo

Estratificação da DEF por critérios                       N = 496

Não-dependente assintomático Não-dependente sintomático Em risco de DEF



113 

 

Tabela 2. Modalidades praticadas nas academias de 

Uruguaiana (n = 496) 

 

Modalidade % (IC95%) 

  

Musculação 95,4 (93,5 – 97,3) 

Natação 1,8 (-0,69 – 10,5) 

 

Lutas 8,7 (0,03 – 17,1) 

 

Crossfit 1,8 (-0,69 – 10,5) 

 

Treinamento Funcional 9,1 (0,07 – 17,5) 

 

(Hidroginástica/Pilates 

/Jump/Spinning/TRX**) 

9,1 (0,07 – 17,5) 

** Total-Body Resistance Exercise 1 

  2 
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Tabela 3 – Descrição da classificação em risco de dependência de 

exercício físico de acordo com as variáveis independentes 

Variável Em risco de DEF % (IC95%) 

  

Sexo (N = 35) 

Masculino 

Feminino 

 

60,0 (39,0 - 81,0) 

40,0 (14,3 - 66,0) 

Cor da pele (N = 35) 

Branca 

Preta 

Parda 

 

45,7 (21,3 – 70,1) 

14,3 (-16,4 – 45,0) 

40,0 (14,3 – 65,7) 

Idade (N = 35) 

18 aos 24 

25 aos 30 

31 aos 40 

41 aos 50 

51 aos 59 

60 ou mais 

 

25,7 (-0,28 – 54,2) 

31,4 (0,40 – 59,0) 

28,6 (0,60 – 57,0) 

11,4 (-19,7 – 42,5) 

2,9 (-0,30 – 35,8) 

- 

Estado Nutricional (N = 35) 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidade 

 

20,0 (-9,60 – 49,6) 

62,9 (42,7 – 83,1) 

17,1 (-13,0 – 47,2) 

Situação Conjugal (N = 35) 

Casado (a) 

Solteiro (a) 

Separado (a) 

Viúvo (a) 

 

31,4 (3,90 – 58,8) 

57,1 (35,4 – 78,8) 

8,6 (-23,1 – 40,3) 

2,9 (-30,0 – 35,8) 

Escolaridade (N = 35) 

Fundamental 

Médio 

Superior incompleto 

Superior 

 

5,8 (-26,5 – 38,2) 

51,5 (28,4 – 74,6) 

8,6 (-23,1 – 40,3) 

34,3 (7,40 – 61,1) 

Renda familiar (N = 35) 

Até 4 salários 

4 a 8 

8 ou mais 

 

65,7 (46,3 – 85,1) 

25,7 (-2,84 – 54,2) 

8,6 (-23,1 – 40,3) 

Tempo de prática (N = 34) 

Até 1 ano 

1 a 2 

2 a 3 

3 a 5 

Mais de 5 anos 

 

8,8 (-23,2 – 40,8) 

32,4 (4,74 – 60,0) 

17,6 (-12,8 – 48,1) 

14,7 (-16,3 – 45,7) 

26,5 (-2,33 – 55,3) 

Faz alguma dieta (N = 35) 

Não 

 

62,9 (42,7 – 83,0) 
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Sim 37,1 (10,8 – 63,3) 

Percepção de saúde (N = 35) 

Excelente 

Muito boa 

Boa 

Regular/Ruim 

 

37,1 (10,8 – 63,3) 

25,7 (-2,84 – 54,2) 

37,1 (10,8 – 63,3) 

- 

Consumo de álcool (N = 35) 

Não 

Sim 

 

51,4 (28,3 – 74,4) 

48,6 (24,9 – 72,4) 

Hábito de fumar (N = 35) 

Nunca fumou 

Fuma 

Já fumou, mas parou 

 

71,4 (53,7 – 89,1) 

14,3 (-16,3 – 45,0) 

14,3 (-16,3 – 45,0) 

    

 1 

  2 
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Apêndice A – Normas de Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde 

Instruções aos autores 

1 ESCOPO E POLÍTICA EDITORIAL 

A Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde (Rev Bras Ativ Fís 

Saúde), periódico oficial da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, 

publica artigos veiculando os resultados de pesquisas e estudos sobre a 

temática da atividade física e saúde em diferentes subgrupos populacionais. A 

revista aceita artigos que se enquadrem em uma das seguintes categorias: 

artigos originais, revisões sistemáticas, editoriais e cartas ao editor. Além de 

artigos nestas categorias, interessam à revista manuscritos que se encaixem 

no escopo das seguintes seções especiais: da pesquisa à ação; pesquisa e 

pós-graduação em atividade física e saúde; e, experiências curriculares 

inovadoras em atividade física e saúde. Estudos epidemiológicos, clínicos, 

experimentais ou qualitativos focalizando a inter-relação “atividade física e 

saúde”, assim como os estudos sobre os padrões de atividade física em 

diferentes grupos populacionais, validação de métodos e instrumentos para 

medida da atividade física e estudos de intervenção para promoção da 

atividade física são exemplos de estudos que atendem à política editorial da 

revista. 

É um periódico multidisciplinar que aceita contribuições de 

pesquisadores cujos esforços de investigação contribuam para o 

desenvolvimento da “área de atividade física e saúde”. Ao submeter o 

manuscrito, os autores assumem a responsabilidade de que o trabalho não foi 

previamente publicado e nem está sendo analisado por outra revista, enquanto 

estiver em avaliação pelo conselho editoria da Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde. Como forma de atestar formalmente que assumem esta 

responsabilidade, os autores deverão assinar declaração de acordo com o 

modelo fornecido pela revista. Os manuscritos devem ser inéditos e todos os 

autores devem ter contribuído substancialmente para o seu desenvolvimento 

de modo que estes possam assumir responsabilidade pela autoria dos mesmos 

(ver critérios de autoria no item 3.7). Admite-se a submissão de manuscrito 
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contendo resultados de estudos que tenham sido preliminarmente publicados 

na forma de resumos. 

2 AVALIAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

A Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde adota o sistema de 

revisão por pares. Isto quer dizer que os manuscritos submetidos à revista 

serão apreciados por dois ou mais revisores, indicados por um dos editores 

associados. O editor associado analisa os pareceres dos revisores e emite um 

relatório final conclusivo que é então enviado ao editor assistente para 

comunicação da decisão aos autores. O processo de revisão adotado é duplo-

cego, assim nem os revisores ad hoc saberão quem são os autores do 

manuscrito nem os autores saberão quem foram os revisores do mesmo. A 

revista tem em seu corpo editorial revisores ad hoc (nacionais e internacionais) 

com experiência de pesquisa em atividade física e saúde. 

O fluxo editorial inicia com uma avaliação preliminar, na qual o editor 

assistente analisa se o manuscrito foi preparado de acordo com a presente 

normatização (“Instruções aos Autores”). Se a formatação não estiver em 

conformidade com estas normas, o artigo é devolvido aos autores para 

reformulação. É importante lembrar que a submissão de manuscrito em 

desacordo com o disposto nesta norma é motivo suficiente para recusa. O 

processo de avaliação do manuscrito só é iniciado quando todos os 

documentos exigidos forem enviados (declaração de responsabilidade, 

declaração de conflito de interesses, declaração de autoria e cópia da certidão 

do Comitê de Ética para estudos com Seres Humanos ou com animais). Além 

disso, será exigido também a declaração de transferência de direitos autorais, 

conforme descrito no item 3.5 desta norma. Na fase seguinte, um dos editores-

chefes é designado para efetuar uma análise do manuscrito considerando: a 

compatibilidade em relação à política editorial da revista; e, a contribuição 

potencial do artigo para o avanço do conhecimento em atividade física. Se 

aprovado nesta fase, o manuscrito segue então para a próxima etapa do 

processo de avaliação, caso contrário, a recusa é imediatamente comunicada 

aos autores. A terceira etapa na avaliação dos manuscritos tem início quando 

um dos editores associados é designado pelo editor-chefe para acompanhar o 
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processo de avaliação do manuscrito. Nesta etapa, inicialmente, o editor 

associado julga o potencial do artigo, considerando o rigor científico, a 

originalidade e a qualidade linguística. Se aprovado nesta etapa, o manuscrito 

é encaminhado para análise por, no mínimo, dois revisores ad hoc, caso 

contrário, a recusa é imediatamente comunicada aos autores. Se o manuscrito 

alcançar a fase de análise pelos revisores ad hoc, o editor associado aguarda 

os pareceres para subsidiar a sua decisão quanto ao aceite ou recusa do 

manuscrito. A decisão em relação ao manuscrito será comunicada aos autores 

considerando três possibilidades: (1) RECUSADO, sem possibilidade de nova 

submissão; (2) REVISÕES REQUERIDAS; e, (3) ACEITO. Caso a decisão 

editorial seja “revisões requeridas”, o autor terá trinta (30) dias a contar da data 

que foi comunicado sobre a decisão editorial, para reenviar a carta resposta 

aos revisores junto com o manuscrito corrigido. Após aceite, os autores irão 

receber a prova tipográfica de seu artigo, a qual deve ser revisada e reenviada 

à RBAFS no prazo máximo de 48 horas. 

3 PREPARAÇÃO E ENVIO DOS MANUSCRITOS 

3.1 Submissões 

A Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde aceita submissões 

espontâneas em seis categorias: 

a) Artigos originais 

Destina-se à veiculação de resultados de pesquisas conduzidas a partir 

da aplicação de métodos científicos rigorosos, passíveis de replicação 

e/ou generalização, abrangendo tanto as abordagens quantitativas 

quanto qualitativas de investigação em atividade física e saúde. Outras 

contribuições como revisões, relatos, estudo de casos, opiniões e pontos 

de vista não serão tratadas como artigos originais. 

b) Artigos de revisão 

Destina-se à veiculação de revisões sistemáticas por meio das quais os 

autores possam apresentar uma síntese de conhecimentos já 

disponíveis sobre um tópico relevante em atividade física e saúde. 

c) Cartas ao editor 
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Trata-se de um espaço destinado ao leitor ou pesquisador que deseja 

submeter uma reflexão ou aprofundamento sobre o conteúdo de um 

artigo publicado na revista. 

d) Seção especial 

“Do diagnóstico à ação: experiências em promoção da atividade física e 

saúde” É uma seção destinada à veiculação de artigos apresentando as 

bases conceituais, modelos lógicos e resultados de intervenções para 

promoção da atividade física e saúde. Busca-se nesta seção dar 

visibilidade a experiências de intervenção profissional que denotem um 

esforço de aplicação do conhecimento científico já produzido no 

desenvolvimento de ações de promoção da atividade física e saúde. 

e) Seção especial 

“Pesquisa e pós-graduação em atividade física e saúde” É uma seção 

destinada à veiculação de artigos apresentando experiências de 

pesquisa e de formação de pesquisadores. Interessam para esta seção 

as contribuições que descrevam modos de organização de grupos de 

pesquisa ou de trabalho em rede com vistas ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e ações de formação ou capacitação de recursos 

humanos para investigação em atividade física e saúde. 

f) Seção especial 

“Experiências curriculares inovadoras em atividade física e saúde” É um 

espaço destinado ao relato de experiências curriculares inovadores na 

formação inicial (graduação) que tenham foco em atividade física e 

saúde. Além dos artigos publicados nas categorias supramencionadas, 

por convite do Conselho Editorial, a revista poderá publicar também 

editoriais, comentários e posicionamentos. Contate a revista na 

eventualidade de dúvida quanto à aderência de um manuscrito em 

relação à política editorial ou quanto à classificação do manuscrito numa 

das categorias de submissão espontânea. 

3.2 CONFLITO DE INTERESSES 

A transparência do processo de revisão por pares e a credibilidade dos 

artigos publicados dependem, ao menos em parte, de como o conflito de 

interesses é tratado durante a redação, revisão por pares e tomada de decisão 
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pelos editores. Este tipo de conflito pode emergir quando autores, revisores ou 

editores possuem interesses que, aparentes ou não, podem influenciar na 

elaboração ou avaliação dos manuscritos. Assim, tanto os autores quanto os 

revisores devem comunicar à revista sobre a existência de conflito de 

interesses de qualquer natureza. 

O conflito de interesses pode ser de natureza pessoal, comercial, 

política, acadêmica ou financeira. Quando os autores submetem um 

manuscrito, eles são responsáveis por reconhecer e revelar a existência de 

conflito financeiro ou de qualquer outra natureza que possa ter influenciado seu 

trabalho. Os autores devem reconhecer no manuscrito todo o apoio financeiro 

para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com relação à 

pesquisa. Por sua vez, também os revisores ad hoc devem declinar da revisão 

de um manuscrito quando houver qualquer conflito de interesses que possa 

influir em sua opinião. No momento da submissão de um manuscrito os autores 

devem encaminhar também a declaração de conflito de interesses elaborada 

conforme modelo adotado pela revista. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Os autores devem informar, no texto, se a pesquisa foi aprovada por 

Comitê de Ética em Pesquisa em consonância com o disposto na Declaração 

de Helsinki, na resolução n° 196/96 ou 466/12 (para pesquisas realizadas a 

partir de 12 de dezembro de 2012) do Conselho Nacional de Saúde e demais 

dispositivos normativos vigentes. Nos trabalhos experimentais envolvendo 

animais, conforme estabelecido pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), as normas e os princípios éticos vigentes quanto à 

experimentação animal devem ser respeitados. Os ensaios clínicos devem ser 

devidamente registrados no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), 

ou no Ministério da Saúde (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/), ou em outros 

bancos de dados internacionais (ex.: ClinicalTrials - http://clinicaltrials.gov/). Os 

autores devem enviar juntamente com o manuscrito a cópia da certidão e ou 

declaração atestando a observância às normas éticas de pesquisa, inclusive 

cópia da aprovação do protocolo de pesquisa em Comitê de Ética com seres 
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humanos. Estudos que não atendam a tais requisitos não serão aceitos para 

publicação na revista. 

3.4 IDIOMA 

Aceitam-se manuscritos escritos na forma culta em um dos seguintes 

idiomas: português, espanhol ou inglês. Os manuscritos em português e 

espanhol devem ser acompanhados dos resumos no idioma original e em 

inglês. Aqueles submetidos em língua espanhola devem ter também um 

resumo em português. Os manuscritos em língua inglesa deverão incluir o 

resumo no idioma original e em português. Para as submissões em português 

ou espanhol, oferece-se a opção de tradução integral do manuscrito para o 

inglês, com custo para os autores. 

3.5 DIREITOS AUTORAIS 

Os autores deverão encaminhar no momento da submissão do artigo, a 

declaração de transferência de direitos autorais assinada. Esta declaração 

deverá ser preparada em conformidade com o modelo fornecido pela revista 

(http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/index). Artigos aceitos 

para publicação passam a ser propriedade da revista, não podendo ser 

reproduzidos, mesmo que de forma parcial, incluindo a tradução para outro 

idioma, sem a autorização por escrito da Revista Brasileira de Atividade Física 

e Saúde. 

3.6 AGRADECIMENTOS/FINANCIAMENTOS 

Ao final do texto, os autores devem mencionar as fontes de 

financiamento para o estudo e os nomes de instituições, agências ou pessoas 

que devam ser nominalmente agradecidas pelo apoio à realização do estudo. 

Os autores devem manter em seu poder prova documental de que as pessoas 

e instituições citada na seção de agradecimentos autorizaram a inclusão do 

seu nome, uma vez que tal citação nominal pode implicar em endosso aos 

resultados e conclusões do estudo. 

3.7 COLABORADORES 
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Devem ser especificadas quais foram às contribuições individuais de 

cada autor na elaboração do artigo. Lembramos que os critérios de autoria 

devem basear-se nas deliberações do ICMJE, que determina o seguinte: o 

reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição substancial 

relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e 

interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do 

conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada. Essas três 

condições devem ser integralmente atendidas. 

4 PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Todos os artigos devem vir acompanhados por uma carta de submissão 

dirigida ao editor-chefe, indicando a seção em que o artigo deva ser incluído 

(vide categorias anteriormente listadas no item 3.1) e apontando a potencial 

contribuição do estudo para desenvolvimento da área de atividade física e 

saúde. Os autores devem encaminhar também todas as declarações exigidas 

por ocasião da submissão do manuscrito, a saber: declaração de 

responsabilidade, declaração de conflito de interesses e declaração de 

transferência dos direitos autorais, anexando-as em “documentos 

suplementares”. Anexar ainda documentação comprobatória de atendimento 

aos requisitos éticos de pesquisa, conforme descrito no item 3.3. Após 

submissão, os autores assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo do 

manuscrito, assim como pela obtenção de autorização para uso de ilustrações 

e dados de terceiros. Os manuscritos devem ser preparados considerando a 

categoria do artigo e os critérios apresentados no quadro seguinte.  
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Os manuscritos devem ser preparados em editor de texto do Microsoft Word. 

Os arquivos devem ter extensão DOC, DOCX ou RTF. Adotar as seguintes 

recomendações na preparação do arquivo de texto: 

• O arquivo deve ser preparado em página formato A4, com todas as margens 

de 2,5 cm; 

• O texto deve ser digitado com espaçamento duplo entre linhas, usando fonte 

“Times New Roman” tamanho 12 em todo o texto, inclusive nas referências; 

• As páginas devem ser numeradas no canto superior direito, a partir da 

“página de título”; 

• Incluir numeração de linhas (layout da página), reiniciando a numeração a 

cada página; 

• Não é permitido uso de notas de rodapé. No momento da submissão, os 

autores deverão anexar em “documentos suplementares” a página de título. A 

página título deve incluir, nesta ordem, as seguintes informações: 

• Categoria do manuscrito; 

• Título completo; 

• Título completo em inglês; 

• Título resumido (running title), com, no máximo, 50 caracteres incluindo os 

espaços; 

• Autor(es) e respectivas afiliações institucionais organizada na seguinte 

sequência: Instituição, Departamento, Cidade, Estado e País. Após submissão 

do artigo não será permitido efetuar alterações na autoria dos manuscritos; 

• Informações do autor responsável pelo contato com a Editoria da revista, 

inclusive endereço completo, com CEP, número de telefone e e-mail; 

• Contagem de palavras no texto, no resumo e no abstract, assim como o 

número de referências e ilustrações. O arquivo com o corpo do manuscrito 

deve conter o texto principal (página com o título do manuscrito, resumo, 

abstract, introdução, métodos, resultados e discussão), as referências e as 
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ilustrações, e ser anexado em “documento de submissão”, seguindo as 

orientações específicas para cada tipo de manuscrito. 

Para os artigos originais e de revisão, incluir na primeira página o título 

do trabalho e um resumo não estruturado com até 250 palavras, cujo conteúdo 

deverá descrever obrigatoriamente: objetivos, métodos, resultados e 

conclusões. Abaixo do resumo, os autores devem listar de 3 a 6 palavras-

chave que devem ser buscadas na base de descritores em ciências da saúde 

(DeCS, disponível para consulta em http://decs.bvs.br) ou no Medical Subject 

Headings (MeSH, disponível para consulta em 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrow-ser.html). 

Sugere-se que os autores usem, preferencialmente, palavras-chave que 

não aparecem no título do artigo. Nos artigos submetidos para as seções 

especiais o conteúdo do resumo fica a critério dos autores, respeitando-se o 

limite de 150 palavras. Em seguida, devem ser apresentadas traduções em 

inglês tanto para o resumo (abstract) quanto para as palavras-chave (key-

words). No resumo, evitar o uso de siglas e abreviações e não citar referências. 

O texto de todos os manuscritos deve estar organizado em seções, seguindo a 

seguinte disposição: introdução, métodos, resultados, discussão e referências. 

Para tanto, deve-se inserir uma quebra de página após o término de cada 

seção. Todos os manuscritos devem ter uma conclusão que deve ser 

apresentada dentro da seção de discussão, não podendo vir como uma seção 

a parte. 

4.1 REFERÊNCIAS 

O número máximo de referência por manuscrito deve ser rigorosamente 

respeitado. Essas informações estão descritas no quadro com as orientações 

sobre o preparo dos manuscritos. As referências devem ser apresentadas no 

corpo do texto usando sistema numérico, por ordem de aparecimento no texto, 

usando algarismos arábicos sobrescritos. Se forem citadas mais de duas 

referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, 

sendo separadas por um traço (Exemplo: 5- 8). Em caso de citação alternada, 

todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 

19, 23). A organização da lista de referências deve ser realizada em 
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conformidade com o estilo de Vancouver, apresentada em maior detalhe nos 

Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos 

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), 

disponível para consulta em 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

As referências devem ser numeradas sequencialmente conforme 

aparição no texto e devem ter alinhamento à esquerda. Comunicações 

pessoais, resumos e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de 

referências e não devem ser usados como referência no corpo do texto. Citar 

todos os autores da obra quando o número for de até seis autores, e somente 

os seis primeiros seguidos da expressão “et al” quando a obra tiver mais de 

seis autores. As abreviações dos nomes das revistas devem estar em 

conformidade com os títulos disponíveis na List of Journals Indexed in Index 

Medicus (www.nlm.nih.gov/pubs/libprog.html) ou no caso de periódicos não 

indexados com o título abreviado oficial adotado pelos mesmos. 

Os editores estimulam, quando possível, a citação de artigos publicados 

na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Atenção! Ao submeter o 

manuscrito ter certeza de desativar as funções automáticas criadas pelos 

programas de computador usados para gerenciamento de referências 

(exemplo: EndNote). Não submeter o manuscrito com hiperlinks entre as 

referências citadas e a lista apresentada ao final do texto. 

São exemplos de referências de trabalhos científicos: 

• Artigos em periódicos 

¤ Artigos em periódicos com até 6 autores Hallal PC, Victora CG, Wells JCK, 

Lima RC. Physical inactivity: prevalence and associated variables in Brazilian 

adults. Med Sci Sports Exerc. 2003;35:1894-900. 

¤ Artigos em periódicos com mais de 6 autores Mattos LA, Sousa AGMR, Feres 

F, Pinto I, Tanajura L, Sousa JE, et al. Influência da pressão de liberação dos 

stents coronários implantados em pacientes com infarto agudo do miocárdio: 

análise pela angiografia coronária quantitativa. Arq Bras Cardiol. 2003; 80(3): 

250-9. 
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¤ Artigos publicados em suplementos de periódicos Webber LS, Wattigney WA, 

Srinivisan SR, Berenson GS. Obesity studies in Bogalusa. Am J Med Sci. 1995; 

310(Suppl 1): S53-61. • Livros e capítulos de livros 

¤ Livro - Autoria individual Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de 

vida. Londrina: Midiograf, 2001. 

¤ Livro - Autoria institucional Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia. IV Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial. São Paulo: BG Cultural; 2002. 

¤ Capítulo de livro – autoria individual Zanella MT. Obesidade e fatores de risco 

cardiovascular. In: Mion Jr D, Nobre F (eds). Risco cardiovascular global: da 

teoria à prática. 2ª ed. São Paulo: Lemos Editorial; 2000. p. 109-25. 

• Tese ou Dissertação Brandão AA. Estudo longitudinal de fatores de risco 

cardiovascular em uma população de jovens [tese de doutorado]. Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2001. 

• Obras em formato eletrônico Sabroza PC. Globalização e saúde: impacto nos 

perfis epidemiológicos das populações. In: 4º Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia [online]; 1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 

Janeiro: ABRASCO; 1998. [citado 1999 jan 17]. Disponível em: 

url:http://www.abrasco.com.br/epirio98 

• Ilustrações (Tabelas, Figuras, Quadros e Fotos) 

Limita-se o quantitativo de ilustrações a um máximo de 5 (cinco). Todas 

as ilustrações devem ser inseridas, sempre que possível, no mesmo arquivo do 

texto, após as referências bibliográficas, e devem ser acompanhadas de um 

título autoexplicativo. As unidades de medida, abreviações, símbolos e 

estatísticas devem estar apresentadas de modo claro e objetivo. As ilustrações 

devem ser monocromáticas (em escala de cinza). Fotografias podem ser 

usadas, mas devem ser em preto e branco e com boa qualidade gráfica. As 

ilustrações devem ser usadas somente quando necessário para a efetiva 

compreensão do trabalho, sem repetir informações já apresentadas no corpo 

do texto. Todas as ilustrações devem ser numeradas por ordem de 
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aparecimento, conforme o tipo (Tabela ou Figura), devendo-se indicar no texto 

o local aproximado no qual devem ser inseridas. Fotos, ilustrações, quadros e 

assemelhados devem ser identificados como figuras. Utilize na preparação das 

ilustrações a mesma fonte que foi utilizada no texto.  

4.2 SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

A submissão dos manuscritos deverá ser efetuada na plataforma 

eletrônica da revista que pode ser acessada no seguinte endereço: 

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/index. Para efetuar a 

submissão, o primeiro autor (ou autor correspondente) deverá estar 

obrigatoriamente cadastrado na plataforma. 
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Apêndice B – Documento de aprovação do estudo no Comitê de 

Ética em Pesquisa 
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