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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Sabe-se que hoje em dia as
pessoas não têm tempo para aproveitar a vida em razão de uma rotina turbulenta e as
exigências do ambiente de trabalho, aumentando cada vez mais os casos de estresse e
depressão, que são fatores de risco para outras doenças com alto índice de morbidade.
Neste sentido, a prática regular de atividade física vem sendo preconizada por seus
efeitos benéficos na saúde física e mental. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar
o estado de humor entre participantes sedentários e fisicamente ativos. MATERIAL E
MÉTODOS: Quarenta pessoas participaram do estudo, sendo 20 (10 M; 10 F; idade:
22,80 ± 3,83 anos) classificadas como fisicamente ativas (ATV) [prática de exercício
físico por no mínimo seis meses com frequência semanal >2 vezes] e 20 (10 M; 10 F;
idade: 22,65 ± 4,39 anos) classificadas como sedentárias (SED) [não relatavam praticar
exercício físico]. Os participantes responderam o questionário do perfil de estado de
humor (POMS), o qual possui 65 adjetivos mensurando seis estados de humor: tensão,
depressão, raiva, vigor, confusão e fadiga, numa escala de zero (nada) a quatro
(extremo) em relação ao estado de humor do período de uma semana (sete dias) anterior
ao dia da aplicação do questionário. Para a análise estatística foi utilizado um teste t de
Student para amostras independentes, com nível de significância de 95%.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Observamos diferença significativa entre os grupos
para os estados depressão (p=0,021) [ATV: 6,70 ± 7,36 pontos; SED: 15,40 ± 14,14
pontos] e confusão (p=0,045) [ATV: 8,40 ± 4,51 pontos; SED: 11,75 ± 5,64 pontos].
Para os demais estados, não houve diferença significativa (p>0,05). Observamos que os
sedentários foram mais depressivos e confusos comparado aos fisicamente ativos, o que
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pode ser justificado pelo fato de que o exercício físico induz o praticante a prestar
atenção na tarefa a ser realizada, inibindo os pensamentos negativos, além de aumentar
os níveis de noradrenalina e serotonina, causando efeito similar aos causados por
fármacos antidepressivos. CONCLUSÃO: A prática de atividade física é capaz de
reduzir os níveis de depressão e confusão em seus participantes, sendo uma ferramenta
importante na melhora da saúde mental da população.
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