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Introdução Geral 

Cada vez mais o Ser Humano perceciona a saúde como uma das estruturas da vida mais 

importante e de fulcral valor no que concerne ao seu ciclo vital. O conceito de saúde define o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social (Organização Mundial de Saúde [OMS], 

2001). Boscolo, Sacco, Antunes, Mello, e Tufik (2007) referem que este conceito é mais 

abrangente e está relacionado com vários comportamentos e hábitos que as pessoas têm, isto é, 

com o estilo de vida adotado, o qual pode ser benéfico ou prejudicial à saúde. São exemplo de 

comportamentos benéficos a prática de atividade física e uma boa qualidade de sono, entre 

muitos outros (Boscolo et al., 2007). Tendo em conta o modelo biopsicossocial, que propõe 

uma interdependência entre as dimensões biológica, psicológica e social que constitui o Ser 

Humano, o estado de saúde e bem-estar da população em geral estão relacionados e dependem, 

cada vez mais, da sua saúde mental. Contudo, em todo o mundo, parece ser dada uma 

importância menor à saúde mental, comparativamente à saúde física (OMS, 2001).  

Neste sentido, a OMS (1948) reconhece a importância da saúde mental, quando inclui 

a necessidade de um bem-estar mental, além do físico e do social, na definição do termo saúde. 

Especificamente, o conceito de saúde mental, definido pela mesma entidade, envolve mais do 

que a ausência de perturbação mental ou distress psicológico, evidenciado por sintomas de 

depressão e/ou de ansiedade, mas incide sobre noções de bem-estar, felicidade, alegria, 

competência, coping e outros aspetos (OMS, 2001, 2005; Ribeiro, 2001). 

 Tendo por base Ribeiro (2001), através do MHI (Mental Health Inventory), a Saúde 

Mental contempla duas vertentes: uma positiva – o Bem-Estar (constituída pelas escalas Afeto 

positivo e Laços emocionais) – e outra negativa – o Distress Psicológico (Ansiedade, 

Depressão e Perda de controlo emocional).  

De acordo com a OMS (2001), haverá cerca de 450 milhões de pessoas com doença 

mental no mundo, dos quais apenas uma porção reduzida beneficia de tratamento. A depressão 
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é percecionada como podendo ser, até 2020, o problema mais debilitante, assim como, a 

segunda causa mais comum de mortalidade no mundo (OMS, 2001). Ressalta-se que a 

depressão e a ansiedade são perturbações mentais comuns que afetam a qualidade de vida do 

seu portador, as suas relações sociais, ocupações laborais e todas as suas esferas de vida (Biddle 

& Mutrie, 2008). Além disso, é sugerido um provável aumento das doenças mentais, nos 

próximos anos (OMS, 2001). 

Torna-se importante contrariar esta tendência, apesar da população, no geral, 

reconhecer a sua saúde e o seu bem-estar apenas quando estes se encontram ameaçados.  

Vários são os autores (Fragoeiro, 2008; Roberto, 2009) que defendem que a saúde 

mental é tão importante quanto a saúde física e social para o bem-estar de todas as pessoas e 

da sociedade. 

A literatura aporta duas perspetivas ligadas ao bem-estar: o bem-estar psicológico, que 

recai numa visão eudemonista, a qual retrata a realização pessoal, focalizando a componente 

cognitiva e não tanto a emocional dos sujeitos; e o bem-estar subjetivo, conceito que muitas 

vezes é entendido como sinónimo de felicidade, satisfação e/ou afeto positivo, poderá ser 

definido como a avaliação subjetiva das vivências do indivíduo, incidindo, por sua vez, numa 

dimensão hedonista (Diener, 2000; Giacomoni, 2004; Jesus, 2006; Simões, 2006). Estes dois 

conceitos são entendidos por alguns autores como as vertentes do funcionamento ótimo do ser 

humano, constituindo o conceito de florescimento humano (Albuquerque & Lima, 2007).  

Constata-se que o bem-estar, tal como a saúde mental, constitui um dos componentes 

importantes na vida dos indivíduos, uma vez que se trata da interpretação efetuada acerca da 

sua vida e experiências.  

Depois do exposto, revela-se importante os indivíduos encontrarem formas de preservar 

e/ou potenciar a sua saúde mental e bem-estar, na medida que estes aspetos representam 

estruturas essenciais das suas vidas.  
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Nas últimas décadas, a investigação acerca da atividade física tem apresentado um 

franco crescimento (Loureiro, 2011), estando caracterizada na literatura como uma forma de 

promover ou preservar a saúde mental (Callaghan, 2004; Deslandes et al., 2009; Kim et al., 

2012; Nino, 2013; Peluso & Andrade, 2005; Silva, Silva, Silva, Souza, & Tomasi, 2010).  

Ainda assim, tendo por base os resultados da sondagem Eurobarómetro (2013) relativos 

à atividade física, 59% dos cidadãos pertencentes à União Europeia (U.E.) não praticam 

exercício físico ou praticam raramente. A prática de exercício de forma regular, isto é, pelo 

menos uma vez por semana, é feita por 41% dos cidadãos da U.E. De uma forma geral, os 

países nórdicos da Europa são fisicamente mais ativos, comparativamente com os países do sul 

e de leste do mesmo continente. Portugal pertence ao conjunto de países com maior taxa de 

inatividade física, revelando uma percentagem de 64%. 

O exercício físico é uma componente da atividade física que requer planeamento, sendo 

a sua prática repetida e tendo como objetivo aumentar e/ou manter a aptidão física (Afonso, 

2013; Cid, 2010; Gomes et al., 2010). Por atividade física entende-se todo o conjunto de 

movimentos corporais com origem nos músculos esqueléticos e do qual resulta o consumo 

energético (De Matos, Calmeiro, & Da Fonseca, 2009; Instituto do Desporto de Portugal, 2011; 

Pitanga, 2002). Assim, atividade física inclui qualquer atividade que pressupõe movimento. 

Salienta clarificar que ser ativo não remete apenas para a prática de exercício físico, mas para 

experiências e vivências ativas (e.g. andar a pé ou de bicicleta; efetuar tarefas da lida doméstica; 

preferir as escadas ao elevador, etc.), podendo desta forma, representar, do mesmo modo que 

praticar exercício físico, um estilo de vida ativo (De Matos et al., 2009; Faulkner & Taylor, 

2005; OMS, 2001; Paulo, 2013). 

De forma geral, existe uma relação preventiva entre a prática de exercício físico e o 

aparecimento de certas doenças físicas ou aspetos ligados a elas, especificamente a hipertensão, 

a diabetes, certos tipos de cancros, doenças cardiovasculares, a pressão arterial, níveis de 
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colesterol, a inflamação no sistema nervoso, entre outras doenças e aspetos clínicos (Bertelli, 

Vasconcelos-Raposo, Bianchi, Fernandes, & Cruz, 2011; Godoy, 2002; Gremeaux et al., 2012; 

Kirinus, Lins, & Dos Santos, 2009; Ma, 2008).  

Na saúde mental, o exercício físico tem um efeito redutor ao nível do stress e da 

ansiedade, diminui a probabilidade de desenvolver depressão, influencia os estados de humor, 

favorecendo emoções/afetos positivos dos indíviduos (Callaghan, 2004; Dunn, Trivedi, & 

O’Neal, 2001; Hassmen, Koivula, & Uutela, 2000; Kim et al., 2012; Ma, 2008; Peluso & 

Andrade, 2005; Rozanski, 2012; Salmon, 2001; Van Praag, 2008).  

É sabido, ainda, que a atividade física promove a socialização, a libertação das tensões, 

problemas e frustrações do dia-a-dia, formando um time-out caracterizado por uma sensação 

de distração e um sentimento de prazer, aspetos importantes na contribuição do aumento do 

bem-estar e qualidade de vida do indivíduo (Hassmen et al., 2000). Neste sentido, a prática de 

exercício físico encontra-se, igualmente, relacionada de forma positiva com a qualidade de vida 

e bem-estar dos indivíduos (Callaghan, 2004; Deslandes et al., 2009; Gomes et al., 2010; 

Gremeaux et al., 2012; Hassmen et al., 2000; Ojiambo, 2013; Stubbe, Moor, Boomsma, & 

Geus, 2007). 

Deste modo, a atividade física, além de ser preventiva e potenciadora de saúde mental 

e bem-estar, poderá ser considerada, igualmente, como uma possível terapia adjuvante no 

tratamento da doença mental (Martinsen, 2008). O exercício físico deveria, assim, ser incluído 

em programas de saúde comunitária, dados os benefícios que aporta numa esfera 

biopsicossocial à população, além do equilíbrio e harmonia encontrados entre um corpo são e 

uma mente sã, da qual a expressão “Mens sana in corpore sano” é mestre (De Mello et al., 

2013; Pereira, 2012). 

Sendo assim, pretende-se com este estudo verificar o efeito do exercício físico na saúde 

mental e na satisfação com a vida ou bem-estar subjetivo. Para tal, o objetivo principal deste 
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estudo recai na comparação de indivíduos que pratiquem exercício físico de forma regular, os 

que praticam esporadicamente e aqueles que não praticam, ao nível das dimensões da saúde 

mental e satisfação com a vida. Além disso, de forma específica e isolada, serão comparadas 

as mesmas variáveis, de acordo com diversas e diferentes variáveis sociodemográficas e outras, 

em cada um dos estudos.  

Deste modo, o primeiro estudo irá focar as variáveis género, idade, local de residência, 

nível académico/escolaridade e ocupação de tempos livres. Por sua vez, no segundo estudo, as 

variáveis sociodemográficas em destaque serão o género, idade, estado civil, filhos, perceção 

subjetiva da qualidade de sono, e alimentação, além das razões da prática de exercício físico. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi comparar indivíduos por prática de exercício físico, género, local 

de residência, nível de escolaridade e ocupação de tempos livres, ao nível da satisfação com a 

vida e das dimensões da saúde mental. Pretende-se ainda observar se existe alguma relação 

entre as variáveis satisfação com a vida e saúde mental. A amostra total foi constituída por 222 

indivíduos. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, o inventário 

de saúde mental (MHI) e a escala de satisfação com a vida (SWLS). Os principais resultados 

evidenciaram diferenças estatisticamente significativas ao nível da prática de exercício físico 

apresentando os praticantes valores mais elevados indicando melhores níveis de saúde mental 

e maior satisfação com a vida. Foram ainda encontradas diferenças entre os sexos na saúde 

mental, tendo os homens melhor saúde mental. Níveis mais elevados de formação académica 

associam-se a melhores índices de satisfação com a vida. A ocupação dos tempos livres com 

passeios e atividades desportivas apresentam melhores níveis de saúde mental e satisfação com 

a vida. Finalmente, existe uma correlação positiva entre a satisfação com a vida e a saúde 

mental. Em conclusão, constatou-se um efeito positivo da atividade física na saúde mental e na 

satisfação com a vida.  

Palavras-chave: Saúde mental; satisfação com a vida; exercício físico; atividade física. 
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Abstract 

The objective of this study was to compare individuals for physical exercise, gender, residence, 

level of education and leisure activities, the level of satisfaction with life and dimensions of 

mental health. The aim is also to observe whether there is any relationship between the 

satisfaction with life and mental health. The total sample consisted of 222 individuals. The 

instruments used were a sociodemographic questionnaire, the inventory of mental health (MHI) 

and satisfaction with life scale (SWLS). The main results showed statistically significant 

differences in terms of physical exercise practitioners presenting higher values indicating 

higher levels of mental health and greater satisfaction with life. They were also found gender 

differences in mental health, and men better mental health. Higher levels of academic education 

are associated with better levels of satisfaction with life. The use of free time with sports tours 

and activities have higher levels of mental health and life satisfaction. Finally, there is a positive 

correlation between life satisfaction and mental health. In conclusion, there was a positive 

effect of physical activity on mental health and life satisfaction. 

Keywords: Mental health; satisfaction with life; physical exercise; physical activity. 
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Introdução 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001), o conceito de saúde define o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, levando a assumir que este conceito 

ultrapassa a ausência de doenças. Boscolo, Sacco, Antunes, Mello, & Tufik (2007) aludem a 

uma maior abrangência deste conceito, relacionando-o com vários comportamentos e hábitos 

que as pessoas têm, isto é, com o estilo de vida adotado, o qual pode ser benéfico, como a 

prática de atividade física, ou prejudicial à saúde (Boscolo et al., 2007; OMS, 2001).  

Um conceito crucial a ser abordado é o conceito de saúde mental. Sendo assim, esta 

refere-se ao bem-estar emocional e psicológico, no qual um indivíduo pode utilizar as suas 

capacidades cognitivas e emocionais, podendo desenvolver-se socialmente, trabalhar e resolver 

problemas quotidianos de forma eficaz (OMS, 2001; Gouveia, s.d.). A Associação de Apoio 

aos Doentes Depressivos e Bipolares (ADEB) dá uma definição na qual esclarece que saúde 

mental recai num bem-estar consigo mesmo e com os outros, além de uma capacidade de 

coping para enfrentar as dificuldades diárias (2014). A saúde mental depende de um vasto 

conjunto de fatores, nomeadamente, biológicos, familiares, sociais, económicos e ambientais 

(Gouveia, s.d.). Estes fatores podem afetar fortemente a saúde mental, levando em alguns casos 

a problemas de menor ou maior gravidade, tal como a ansiedade e stress, a depressão, a uma 

instabilidade emocional e comportamental, a adições, a perturbações psicóticas, entre outras 

(ADEB, 2014; Alves & Batista, 2006).  

A ansiedade consiste num estado emocional transitório mas limitador, que engloba 

conflitos psicológicos, sentimentos de tensão e angústia e está associada a sintomas tais como 

a fadiga, taquicardia, sensação de falta de ar, distúrbios de sono, entre outros. A depressão diz 

respeito a um estado emocional caracterizado pela tristeza e apatia (Maia, Souza, D’Fonseca, 

Tolentino, & Vasconcelos-Raposo, 2010), sentimentos de diminuição do valor pessoal e 

diminuição dos processos psicológicos e motores (Afonso, 2013). São característicos sintomas 
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tais como a apatia, fadiga, diminuição da concentração e da memória, distúrbios do apetite, 

afastamento físico e mental de atividade de diversão (Afonso, 2013; Maia et al., 2010). Note-

se que as perturbações de ansiedade e de humor são das patologias mentais mais proeminentes 

e que interferem negativamente em todas as esferas de vida das pessoas que as possuem, 

afetando, o seu bem-estar (Biddle & Mutrie, 2008). O sexo feminino parece prevalecer sobre 

o sexo masculino no que diz respeito a estados depressivos e ansiosos (De Matos, Calmeiro, & 

Da Fonseca, 2009). 

Tal como se pode verificar pelo exposto anteriormente, o conceito de saúde inclui o 

bem-estar como um termo chave. Este não é um tema fácil de abordar, uma vez que existem, 

na literatura, diferentes perspetivas sobre o mesmo (Siqueira & Padovam, 2008). Para tentar 

esclarecer este conceito, a definição geral de bem-estar, de acordo com o Dicionário Universal 

da Língua Portuguesa, significa conforto, comodidade, tranquilidade e satisfação (1995). Uma 

definição mais elaborada é apresentada por Silva et al. (2007) onde bem-estar diz respeito ao 

grau em que cada indivíduo avalia a qualidade da sua vida no todo de forma favorável.  

Ryan e Deci (2001) abordam este tema de forma mais específica e consideram que há 

fundamentalmente duas perspetivas teóricas acerca do bem-estar: o bem-estar subjetivo e o 

bem-estar psicológico (citados por Siqueira & Padovam, 2008; Pereira, 2012; Remédios, 

2010). Para os referidos autores estas duas perspetivas refletem duas visões filosóficas 

distintas. O bem-estar subjetivo (BES) trata do estado subjetivo da felicidade e baseia-se na 

visão filosófica do hedonismo, onde o bem-estar é visto como prazer e felicidade, podendo 

também ser designado de bem-estar hedónico. Por outro lado, o bem-estar psicológico (BEP) 

estuda o potencial humano e baseia-se na visão filosófica do eudemonismo, na qual o bem-

estar é conhecido como o completo funcionamento das potencialidades de um individuo, sendo, 



14 
 

o bem-estar psicológico também chamado de bem-estar eudemónico (Pereira, 2012; Siqueira 

& Padovam, 2008).  

O bem-estar subjetivo consiste na avaliação cognitiva e afetiva que cada pessoa faz da 

sua vida (Siqueira & Padovam, 2008; Souto, 2012), por outras palavras, é o julgamento 

subjetivo e global elaborado por cada indivíduo (Dias, 2011; Pereira, 2012). Este envolve 

também as avaliações que os indivíduos fazem das suas vidas (Siqueira & Padovam, 2008). O 

BES é exteriorizado pelo indivíduo através de vários componentes tais como, a satisfação com 

a vida, felicidade, prazer, estado e afetos positivos (Dias, 2011; Pereira, 2012; Siqueira & 

Padovam, 2008; Souto, 2012). Estes componentes são distintos e apresentados comummente 

de forma independente, no entanto, estes estão ligados, uma vez que ao avaliar a satisfação de 

vida, numa dimensão mais cognitiva, tem-se inevitavelmente como indicador as emoções 

vividas (Maia et al., 2010). 

No entendimento de Maia et al. (2010), um indivíduo possui alto nível de bem-estar 

subjetivo quando está a viver um momento de satisfação de vida, de emoções positivas, como 

a alegria e poucas emoções negativas, como a raiva ou a tristeza. Por outro lado, possui um 

baixo nível de bem-estar subjetivo quando não está satisfeito com a sua vida e passa 

frequentemente por emoções negativas. Deste modo, para que uma pessoa tenha um nível de 

BES adequado é necessário que se conserve um nível de elevada satisfação com a vida, elevada 

frequência de experiências emocionais positivas e baixa frequência de experiências emocionais 

negativas (Siqueira & Padovam, 2008). Nesta perspetiva, o bem-estar subjetivo representa a 

felicidade subjetiva e resulta da experiência de sentimentos agradáveis e/ ou do equilíbrio entre 

sentimentos positivos e negativos, sendo incluídas todas as avaliações dos bons e maus 

momentos experimentados (Pereira, 2012; Souto, 2012).  

O bem-estar psicológico excede a felicidade pessoal, no sentido de que vai mais além, 

numa busca da realização do potencial humano, isto é, na procura da realização da própria 
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natureza humana. Neste sentido, o foco do BEP centra-se mais no que o indivíduo faz ou pensa 

do que na forma como este se sente (Pereira, 2012). Dito de outro modo, o bem-estar 

psicológico sustenta-se em conceções teóricas fortemente baseadas em formulações 

psicológicas sobre o desenvolvimento humano e a sua capacidade de enfrentar os desafios da 

vida (Siqueira & Padovam, 2008).  

O modelo multidimensional introduzido por Ryff considera que o bem-estar 

psicológico está incluído no âmbito da saúde mental, sendo um indicador do desenvolvimento 

psicológico normal (Guerreiro, 2011). Este modelo, de acordo com alguns autores (Guerreiro, 

2011; Remédios, 2010; Silva, 2013; Siqueira & Padovam, 2008) é constituído por seis 

componentes de BEP: a Autoaceitação; a Relação positiva com os outros; a Autonomia; o 

Domínio sobre o meio; o Propósito de vida e o Crescimento ou desenvolvimento pessoal. O 

referido modelo leva-nos a considerar que o bem-estar psicológico resulta de um conjunto de 

processos cognitivos, afetivos e emocionais (Guerreiro, 2011), que permite descrever as 

experiências psicológicas subjetivas na relação consigo próprio e com o meio envolvente, tanto 

no passado como no presente e a capacidade para orientar a vida tendo por base as metas pré-

estabelecidas (Silva, 2013). O bem-estar psicológico é constado de forma relativa, dado que é 

percebido consoante as idiossincrasias do indivíduo (Guerreiro, 2011). Note-se que o modelo 

multidimensional do BEP surge numa tentativa de colmatar as limitações do bem-estar 

subjetivo, uma vez que o bem-estar na sua totalidade é muito mais do que a perceção positiva 

da vida e a presença maioritária de emoções positivas (Remédios, 2010). Neste sentido Veit e 

Ware (1983), propuseram um modelo de saúde mental que engloba as dimensões de bem-estar 

psicológico e de mal-estar ou distress psicológico, sendo este último caracterizado por sintomas 

de depressão, ansiedade e perda do controle emocional e/ou comportamental (Ribeiro, 2001).  

Diversos estudos têm mostrado que são muitos os fatores que podem influenciar a saúde 

mental e o bem-estar. Estes fatores podem ser de variadas naturezas, podem ser fatores 
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sociodemográficos como o sexo, idade, nível académico, estado civil, ocupação dos tempos 

livres, local de residência, entre outros (Aberg et al., 2012; Camões & Lopes, 2008; Cunha, 

Peixoto, Jardim, & Alexandre, 2008; Dias, 2011; Gonçalves, 2012; Gordia, Quadros, Campos, 

& Petroski., 2010a; Gordia, Silva, Quadros, & Campos, 2010b; Maia et al., 2010; Paquito, et al., 

2013; Pereira, 2012; Portal da Saúde, 2007; Remédios, 2010; Silva, 2013; Silva et al., 2007; 

Siqueira & Padovam, 2008; Sousa, Maia, & Vasconcelos-Raposo, 2012; Souto, 2012; Vaz, 

2013) e comportamentos ou hábitos, como a prática de atividade física (Aberg et al., 2012; 

Cunha et al., 2008; Duarte, 2011; Fernandes et al., 2011; Harvey, Hotopf, Overland, & Mykletun, 

2010; Maia et al., 2010; Pearsall, Smith, Pelosi, & Geddes, 2014; Pereira, 2012; Pinto, 2013; 

Rocha, 2012; Silva et al., 2007; Silva & Neto, 2013), a prática religiosa (Dias, 2011; Silva et al., 

2007), o consumo frequente de bebidas alcoólicas, tabagismo e outros (Paquito et al., 2013). 

Neste artigo é de especial importância salientar os fatores sociodemográficos, nomeadamente, a 

idade, o género, o nível académico, o local de residência, a ocupação de tempos livres, e, ainda, 

o fator prática de atividade física, por estes constituírem as variáveis em estudo. 

A idade apresenta uma correlação muito baixa com a dimensão do bem-estar, uma vez 

que, aparentemente, os idosos não patenteiam de uma diminuição no bem-estar subjetivo 

(Jesus, 2006). Contudo, contrariando esta perspetiva, de acordo com Pawlowski, Downward, e 

Rasciute (2011), o bem-estar subjetivo aumenta conforme a idade. O género não parece 

constituir uma variável que influencia o bem-estar (Jesus, 2006), apesar de existir alguma 

controvérsia no sentido de alguns autores referirem um maior sentido de felicidade percebido 

no sexo feminino (Dolan, Peasgood, & White, 2008). O nível académico, do mesmo modo, 

apresenta-se relacionado positivamente com o bem-estar subjetivo. Contudo, alguns autores 

alertam para a possibilidade de outras variáveis poderem influenciar este facto, nomeadamente, 

os indivíduos com um nível académico superior terão, à partida, um melhor salário que lhes 
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permite acederem a um nível de vida mais elevado e assim apresentarem maior bem-estar 

subjetivo (Dolan et al., 2008). 

Antes de destacar a importância da prática de atividade física para a saúde mental e para 

o bem-estar, torna-se relevante referir o que se entende por atividade física. Denomina-se por 

atividade física qualquer movimento corporal voluntário que é produzido pela musculatura 

esquelética, originando um consumo energético superior ao gasto durante o repouso. Esta 

definição inclui atividades do quotidiano, como a ida a pé para o trabalho, atividades de lazer e 

ainda atividades desportivas (Camões & Lopes, 2008; Cunha et al., 2008; Pereira, 2012; Souto, 

2012; Vaz, 2013). De acordo com o Portal da Saúde (2007), a definição do mesmo conceito 

salienta-o como representando um poderoso meio de prevenção de doenças. A OMS vai mais 

além, considerando a atividade física como um meio primordial para melhorar tanto a saúde 

física como a mental (Rocha, 2012).  

A literatura incide no facto da prática regular de atividade física leve e moderada trazer 

inúmeros benefícios físicos, mentais e sociais para a saúde e o bem-estar de toda a população. 

Como tal, destaca-se, de forma geral, a diminuição do risco de morte por doenças 

cardiovasculares (Boscolo et al., 2007; Camões e Lopes, 2008; Duarte, 2011; Portal da Saúde, 

2007). A prática de atividade física auxilia, também, no controlo do peso corporal, no 

crescimento e manutenção dos ossos, músculos e articulações (Boscolo et al., 2007; Duarte, 

2011; Pinto, 2013; Portal da Saúde, 2007). Além disso, ajuda a manter e a potenciar a saúde 

mental, o bem-estar subjetivo e psicológico e a satisfação com a vida, contribuindo para a 

redução de enfermidades a nível psicossocial, tal como a ansiedade, depressão, fobias, tensões 

emocionais, agressividade e raiva, melhora a autoestima e retarda declínios funcionais como a 

demência (Alves & Batista, 2006; Benedetti, Borges, Petroski, & Gonçalves, 2008; Boscolo et 

al., 2007; Camões & Lopes, 2008; Cid, 2010; Duarte, 2011; Maia et al., 2012; Pereira, 2012; 

Pinto, 2013; Portal da Saúde, 2007; Rocha, 2012; Silva, Silva, Silva, Souza, & Tomasi, 2010; 
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Silva & Neto, 2013; Souto, 2012; Vaz, 2013). Melhora o rendimento intelectual, a personalidade 

e a memória (Alves & Batista, 2006). E ainda, contribui para a prevenção e controlo de 

comportamentos de risco como o tabagismo, alcoolismo, toxicomania e alimentação não 

saudável (Portal da Saúde, 2007). 

Para se conseguir usufruir destes benefícios é necessário que a prática de atividade física 

ocorra pelo menos durante 30 minutos (Cunha et al., 2008; Pinto, 2013; Portal da Saúde, 2007; 

Souto, 2012). Relativamente à frequência por semana, esta não é consensual na literatura dado 

que alguns autores referem a prática diária (Portal da Saúde, 2007; Souto, 2012; Vaz, 2013), 

enquanto outros realçam a frequência de três vezes por semana (Souto, 2012) e há ainda, 

autores que aludem à maioria dos dias (Cunha et al., 2008). Não é necessário praticar um 

desporto para conseguir atingir este nível de atividade, basta realizar atividades físicas como ir 

a pé para o trabalho, subir escadas, dançar, efetuar tarefas domésticas, entre outras (Cunha et 

al., 2008; Portal da Saúde, 2007; Souto, 2012). 

Segundo Alves e Batista (2006) muitos estudos mostram que a prática de atividade 

física ajuda na prevenção, controlo e redução do stress, proporcionando consequentemente uma 

boa saúde psicológica. O indivíduo, ao praticar atividade física regularmente, adapta-se a um 

aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e das hormonas do stress desencadeadas 

durante a prática de atividade física, acabando por conseguir um melhor controlo emocional e 

comportamental noutras situações ansiogénicas. O que é também apoiado por Ortega, Ruiz, 

Castillo, e Sjostrom (2008) que consideram que melhorias na aptidão cardiorrespiratória têm 

efeitos positivos na depressão, na ansiedade, no humor, na autoestima e no rendimento 

académico.  

Como mostram vários estudos, a prática de atividade física traz benefícios a nível do 

bem-estar e saúde mental.  



19 
 

Um estudo com 863 participantes, que pretendia observar a associação entre a atividade 

física e a qualidade de vida, concluiu que quanto mais ativo um indivíduo, melhor a sua 

qualidade de vida (Silva et al., 2010). 

As conclusões de outro estudo envolvendo uma amostra de 219 adolescentes, com o 

objetivo de investigar o impacto do exercício físico na satisfação com a vida, assemelham-se 

ao que foi referido. Os indivíduos praticantes de exercício físico aparentam maiores níveis de 

satisfação com a vida, comparativamente com aqueles que não praticam (Lucas, Freitas, 

Oliveira, Machado, & Monteiro, 2012). 

 No caso da depressão e da ansiedade verifica-se que a atividade física reduz 

significativamente os sintomas das mesmas patologias, pelo que indivíduos inativos 

fisicamente são mais propensos à depressão e à ansiedade do que indivíduos ativos. A atividade 

física contribui, deste modo, para a diminuição de sentimentos negativos e aumento de 

sentimentos positivos (Biçer, Asghari, Kharazi, & Asl, 2012; Boscolo et al., 2007; Pereira, 

2012; Rodrigues, 2012). Um estudo realizado por Pereira (2012) mostra que a prática 

desportiva está associada ao aumento de sentimentos positivos. Rodrigues (2012) aponta no 

seu trabalho os estudos de vários autores (Aaron & colaboradores, 2002; Dunn & 

colaboradores, 2001; Hanneford, 1995; International Society of Sport Psychology, 1992; 

Matsudo & Matsudo, 2000; Nelson & colaboradores, 2006; Ortega & colaboradores, 2008; 

Ramirez et al., 2004; Smoll, 1988; Strong & colaboradores, 2005; Vieira & colaboradores, 

2002; entre outros) que mostram que a atividade física melhora a autoestima, o autoconceito, 

as funções cognitivas e de socialização e diminui o stress e a ansiedade. Também Souto (2012) 

apresenta um conjunto de investigações que afirmam o supracitado (Berger & Mclnmam, 1993; 

Matsudo, 1992; McAuley, 1995; Queirós et al., 2004; Santos & Martinez, 2002). Silva et al. 

(2010) no seu trabalho afirma que estudos realizados nos Estados Unidos apontam também 

para o exposto anteriormente, ou seja, a prática regular de atividade física está associada à 
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ausência ou a reduzidos sintomas depressivos e de ansiedade. Também outro estudo evidencia 

que tanto na adolescência como na vida adulta os níveis de ansiedade e agressividade são 

menores em indivíduos que praticam regularmente atividade física (Gordia et al., 2010b). O 

mesmo se verifica em pessoas com mais de 60 anos de acordo com Cheik et al. (2003), no seu 

estudo, no qual os resultados mostraram que em pessoas idosas a prática regular de atividade 

física leva a uma redução dos níveis de depressão e ansiedade.   

Numa meta-análise efetuada por Dunn e colaboradores (2001), foram encontrados 

efeitos positivos do exercício físico aeróbico na depressão em pessoas que o praticam, tanto de 

forma regular como esporádica. Este estudo revela ainda que estes benefícios não dependem 

da idade do sujeito ou do género, nem do seu estado de saúde inicial. Estes efeitos parecem 

aumentar com a duração do exercício, independentemente da sua intensidade ou tipo de 

exercício (Dunn et al., 2001). 

Um estudo efetuado na Suécia demonstrou um contraste entre pessoas ativas e inativas 

no sentido destas últimas terem mais sintomas ligados à depressão comparativamente com as 

pessoas que praticam atividade física (Lindwall, Rennemark, Halling, Berglund, & Hassmen, 

2007).  

As conclusões de um estudo que objetivava analisar a associação entre a atividade 

física, os sintomas de depressão e ansiedade e traços de personalidade, e envolvia uma amostra 

composta por 38 743 sujeitos com idade igual ou superior a 19 anos, apontam para menores 

níveis de depressão e ansiedade nos sujeitos que praticam atividade física de forma moderada 

a intensa, quando comparados com sujeitos menos ativos (Brunes, Augestad, & 

Gudmundsdottir, 2013). 

De acordo com as conclusões de outro estudo, com o objetivo de verificar uma relação 

entre a prática de atividade física e a sintomatologia depressiva e ansiosa, envolvendo 1042 

indivíduos, aqueles que não praticavam atividade física demonstravam o dobro da propensão 
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na apresentação de sintomatologia depressiva e ansiosa, em comparação com aqueles que 

praticam exercício regularmente (De Mello et al., 2013). 

A literatura demonstra a existência de diferenças de acordo com a idade e o sexo. 

Camões e Lopes (2008) realizaram um estudo no qual se verifica que os jovens apresentam 

uma maior probabilidade de serem fisicamente ativos que os adultos e idosos e ainda que, os 

homens são mais ativos que as mulheres. O que se tem vindo a comprovar na literatura 

(Loureiro, 2011), onde é possível verificar uma menor adesão a práticas desportivas no sexo 

feminino em detrimento do sexo masculino (Afonso, 2013; Benedetti et al., 2008; Santos, 

Carmo, Camolas, & Vieira, 2011). É também o sexo masculino que se envolve em atividades 

desportivas mais exigentes do ponto de vista físico (Santos et al., 2011). 

Gordia et al. (2010a) com o seu estudo apoiam este fato, uma vez que os seus resultados 

mostram que em adolescentes, o nível de atividade física no sexo feminino é mais baixo que 

no sexo masculino. Pinto (2013) apresenta resultados semelhantes, mostrando que a maioria 

dos jovens estudantes pratica regularmente atividade física e que o mesmo não acontece com 

os seus pais. Apesar de se verificar uma menor incidência da prática de atividade física por 

parte dos adultos, existem diversos estudos que comprovam os efeitos favoráveis da atividade 

física sobre esta faixa etária da população (Pereira, 2012). Um estudo realizado por Maia et al. 

(2010) mostra que os efeitos da atividade física na diminuição de sintomas somáticos relativos 

à depressão têm maior efeito no sexo feminino.  

Atualmente, a maioria dos jovens ocupa os seus tempos livres em atividades 

sedentárias, como ver televisão e estar no computador (Pinto, 2013), o que se revela bastante 

prejudicial para a saúde mental, visto que existem investigações a comprovar que adolescentes 

sedentários têm altos níveis de ansiedade e depressão (Gordia et al., 2010b). É importante 

reforçar a ideia da integração de atividades de lazer, pois estas são um importante fator na 

manutenção da saúde mental, motivando o indivíduo, desenvolvendo a sua autoidentidade e 
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permitindo a construção de competências sociais (Gonçalves, 2012). A participação em 

atividades fora da escola cria oportunidades para o desenvolvimento e crescimento, 

promovendo a autoestima e prevenindo situações de depressão e ansiedade (Remédios, 2011). 

Neste ponto, é fundamental frisar que os hábitos da prática de atividade física quando 

incutidos na infância e na adolescência são transferidos para a fase adulta, é por isso essencial 

que os pais transmitam aos seus filhos hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de 

atividade física (Fernandes et al., 2011). Sendo assim, cabe aos pais a tarefa de incentivar os 

seus filhos a ocupar os tempos livres praticando atividade física.  

O local de residência é outro fator que condiciona a atividade física. Um estudo 

realizado por Gordia et al. (2010a) mostra que adolescentes residentes em áreas rurais são mais 

ativos que adolescentes de áreas urbanas. Dados obtidos com o estudo realizado por Sousa, 

Maia e Vasconcelos-Raposo (2012) vem apoiar esta ideia, mostrando que grande parte dos 

adolescentes oriundos de cidades pequenas praticam atividade física, o que pode ser justificado 

pela grande liberdade e espaço disponível para praticar tais atividades. No entanto, o mesmo 

não parece acontecer nas grandes cidades, daí ser necessário promover a atividade física, 

incentivando as pessoas a realizarem atividades quotidianas equivalentes. De acordo com 

Remédios (2011), estudos têm revelado que o local de residência parece também ter efeitos 

sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes, sendo que jovens que vivem em bairros 

periféricos de cidades apresentam efeitos negativos ao nível da ansiedade, angústia, depressão, 

queixas somáticas, do rendimento escolar e do comportamento, contribuindo assim para uma 

diminuição do bem-estar.  

Por fim, uma investigação realizada por Camões e Lopes (2008) refere que, em ambos 

os sexos, a atividade física aumenta com o nível académico. Teixeira, Vasconcelos-Raposo, 

Fernandes, e Brustad (2013) revelaram, num estudo que comparava a sintomatologia 

depressiva e ansiosa por sexo, atividade física e qualificações académicas em idosos, que os 
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indivíduos praticantes de atividade física apresentavam menores níveis de depressão e 

ansiedade. Além disso, concluíram que as mulheres tendiam a exibir maior sintomatologia 

comparativamente ao sexo masculino, assim como, os indivíduos com qualificações 

académicas inferiores. Neste sentido, as conclusões de um outro estudo apontam para uma 

maior propensão em desenvolver depressão em indivíduos com um nível académico mais 

baixo, comparativamente com indivíduos com níveis de alfabetização mais altos (Gazmararian, 

Baker, Parker, & Blazer, 2000). 

Posto isto e de forma a contribuir para o enriquecimento da literatura sobre o tema, este 

estudo tem como objetivo avaliar a saúde mental e a satisfação com a vida em indivíduos 

praticantes e não praticantes de exercício físico e identificar a presença de variáveis 

sociodemográficas que possam influenciar a saúde mental e a satisfação com a vida. Assim, 

especificamente, pretende-se comparar indivíduos de acordo com a prática de exercício físico, 

do género, do local de residência e do nível de escolaridade, as variáveis satisfação com a vida 

e saúde mental, nas suas diversas dimensões. Além disso, de forma isolada, pretende averiguar 

o efeito da prática de exercício físico na satisfação com a vida e na saúde mental e suas 

dimensões e comparar, as mesmas variáveis, tendo em conta o género, a idade, o local de 

residência, o nível académico e a ocupação de tempos livres, de forma a se conseguir verificar 

uma possível relação. Ainda se pretende observar se existe alguma relação entre as variáveis 

satisfação com a vida e saúde mental. 

 

Metodologia 

Tipo de investigação  

Esta investigação assenta num estudo do tipo quantitativo, quasi-experimental, 

exploratório, transversal e descritivo, na medida que os procedimentos estatísticos foram 

efetuados tendo por base resultados numéricos, o estudo objetivou a procura de factos e o 
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alargamento do conhecimento acerca do tema, a recolha de dados foi elaborada num único 

momento e foi feita uma caracterização da amostra. Além disso, poderá ser considerado um 

estudo comparativo e correlacional, uma vez que a mesma investigação pretendeu comparar e 

correlacionar a saúde mental e a satisfação com a vida de acordo com a prática de exercício 

físico, assim como, variáveis sociodemográficas (género, idade, local de residência, nível de 

escolaridade e ocupação de tempos livres).  

 

Caracterização da amostra 

A amostra é constituída por 222 indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 

70 anos (M = 35.4; DP = 14.4), maioritariamente do sexo feminino (77.4%) e residentes em 

meios rurais (64.5%). Relativamente à escolaridade, predominam os indivíduos com o ensino 

superior (47.2%) e com o ensino secundário (27.6%). Quanto à prática de exercício físico, 

62.2% praticam regularmente (pelo menos uma vez por semana), 14.0% de forma esporádica 

e 23.9% nunca praticam exercício físico. As atividades mais referidas para a ocupação dos 

tempos livres foram “ver televisão” (72.1%) e “navegar na internet” (68.0%) (Quadro 1). 
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Quadro  1 – Caracterização da amostra. 

Variáveis Categorias n % 

Género (N = 221) Feminino 171 77.4 

 Masculino 50 22.6 

Residência (N = 220) Meio urbano (cidade) 78 35.5 

 Meio rural (aldeia) 142 64.5 

Escolaridade (N = 214) Primário 18 8.4 

 2º Ciclo 13 6.1 

 3º Ciclo 23 10.7 

 Secundário 59 27.6 

 Superior 101 47.2 

Exercício Físico (N = 222) Nunca 53 23.9 

 Esporádico 31 14.0 

 Regular 138 62.2 

Tempos Livres (N = 222)* TV 160 72.1 

 Internet 151 68.0 

 Passeios 119 53.6 

 Leitura 118 53.2 

 Desporto 116 52.3 

 Tarefas domésticas 111 50.0 

 Compras 95 42.8 

 Outras 22 9.9 

*questão com possibilidade de várias respostas. São apresentadas as frequências dos que responderam “sim” a 

cada opção.  

 

Materiais 

Em primeira instância, dados sociodemográficos foram solicitados aos participantes de 

modo a recolher informação que caracterize a amostra do estudo, bem como, o questionamento 

relativo à prática de exercício físico. 
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Relativamente aos instrumentos selecionados para o estudo, estes incluem o MHI 

(Mental Health Inventory) – Inventário de saúde mental (Veit & Ware, 1983; Adaptação de 

Ribeiro, 2001) e a SWLS (The Satisfaction With Life Scale) – Escala de satisfação com a vida 

(Dienner, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Adaptação de Neto, Barros, & Barros, 1990). 

 O Mental Health Inventory – MHI ou o Inventário de Saúde Mental (Veit & Ware, 

1983; Adaptação de Ribeiro, 2001) pretende avaliar a estrutura da saúde mental, avaliando 

sintomas psicológicos de humor e ansiedade e de perda de controlo relativamente aos 

sentimentos, pensamentos e comportamentos. Objetiva ainda avaliar o bem-estar psicológico 

(Ribeiro, 2007). Este inventário está repartido por 5 escalas, nomeadamente, Ansiedade (10 

itens: 3, 11, 13, 15, 25, 29, 32, 33, 35, 22), Depressão (5 itens: 9, 27, 30, 36, 38), Perda de 

Controlo emocional/comportamental (9 itens: 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 28), Afeto positivo 

(11 itens: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 26, 31, 34, 37), Laços emocionais (3 itens: 2, 10, 23). Estas 

escalas repartem-se por duas grandes dimensões, o Distress psicológico, constituída pelas 

escalas Ansiedade, Depressão e Perda de controlo emocional/comportamental, e o Bem-estar 

psicológico, que reúne as escalas Afeto positivo e Laços emocionais. Este inventário conta 38 

itens e é aplicável a indivíduos da população em geral além de o ser, igualmente, à população 

clínica. Pretende conseguir um rastreio e não a elaboração de um diagnóstico (Ribeiro, 2007). 

Cada item é apresentado numa escala ordinal de 5 ou 6 posições, sendo o total de cada 

escala/dimensão obtido pela soma dos itens a compõem. Alguns dos itens da escala foram 

invertidos de forma a que valores elevados correspondam a uma melhor saúde mental.  

Os valores do Alfa de Cronbach (Quadro 2) do MHI e das suas subescalas são 

semelhantes aos obtidos por Ribeiro (2001) e mostram níveis de consistência interna entre 

razoável (Laços Emocionais), boa (Depressão) e muito boa (MHI Total, Distress Psicológico, 

Ansiedade, Perda de Controlo Emocional/Comportamental, Bem-Estar Psicológico e Afeto 

Positivo).  
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Quadro 2 – Valores do Alfa de Cronbach do MHI e das suas escalas (N = 222) 

Escalas/dimensões Nº de itens Alfa de Cronbach 

Distress Psicológico 24 .961 

Ansiedade 10 .917 

Depressão 5 .817 

Perda de Controlo Emocional/Comportamental 9 .907 

Bem-Estar Psicológico 14 .920 

Afeto Positivo 11 .909 

Laços Emocionais 3 .748 

MHI Total 38 .970 

 

A Satisfaction With Life Scale – SWLS ou Escala de Satisfação com a Vida foi 

desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen e Griffin, (1985) e Pavot e Diener, (1993) e validada 

para a população portuguesa por Neto, Barros e Barros (1990) e por Simões (1992). O 

instrumento pretende avaliar, de forma geral, a qualidade de vida dos indivíduos (Ribeiro, 

2007). É constituída por 5 itens, fazendo referência a uma afirmação, aos quais o sujeito 

responde numa escala de likert de 7 pontos: de 1= “Não concordo totalmente” a 7= “Concordo 

totalmente”. A cotação é obtida pelo somatório das pontuações das respostas dadas nos cinco 

itens, podendo variar entre 5 (menor grau de satisfação com a vida) e 35 (maior grau de 

satisfação com a vida).  

O valor de consistência interna, avaliado através do alfa de Cronbach, de .880 é 

indicador de uma boa consistência interna da escala.  

No Quadro 3 apresentam-se as medidas descritivas da SWLS, do MHI e das suas 

subescalas. Os valores dos coeficientes de simetria e de curtose são inferiores a 1, em valor 

absoluto, o que de acordo com Marôco (2011) mostra que as distribuições das variáveis são 

próximas da normal, sendo por isso adequado a utilização de testes paramétricos.  
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Quadro 3 – Medidas descritivas da SWLS e do MHI. 

Escalas/dimensões Min. Mediana Máx. Média 

Desvio-

padrão 

Coef. 

Simetria 

Coef. 

Curtose 

SWLS 6.00 25.00 35.00 24.07 6.60 -0.59 -0.46 

Distress Psicológico 43.00 109.50 142.00 105.10 20.47 -0.72 -0.01 

Ansiedade 17.00 44.00 60.00 42.33 9.04 -0.51 -0.35 

Depressão 8.00 23.00 29.00 21.73 4.33 -0.77 0.21 

Perda de Controlo  14.00 43.00 53.00 41.37 7.93 -0.92 0.61 

Bem-Estar Psicológico 26.00 56.00 83.00 54.71 11.64 -0.32 -0.47 

Afeto Positivo 19.00 42.00 65.00 41.12 9.08 -0.16 -0.50 

Laços Emocionais 5.00 14.00 18.00 13.57 3.26 -0.60 -0.41 

MHI Total 71.00 165.00 224.00 159.64 30.83 -0.55 -0.26 

 

 

Procedimentos gerais 

O procedimento de investigação comporta etapas determinantes e fundamentais para a 

realização da mesma. Assim, o estudo iniciou-se por uma revisão bibliográfica, a qual sintetiza 

e reúne as principais conclusões encontradas na literatura acerca do tema. Esta primeira fase 

recaiu numa pesquisa rigorosa de literatura, nomeadamente, em bases de dados, tais como a 

Pubmed, a Biblioteca do Conhecimento Online (B-on), a Scielo, entre outras, em revistas 

científicas e em livros. 

Seguiu-se a escolha dos instrumentos e a construção do protocolo aplicado (o qual se 

encontra em anexo). Procedeu-se à recolha da amostra, de forma aleatória, a qual necessitou 

de um pedido de consentimento informado aos participantes. Existiu disponibilidade para 

quaisquer esclarecimentos por parte da investigadora e foi assegurada a garantia de total 

anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como, a sua utilização exclusiva 

para o presente estudo, perante os participantes.  
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Salienta-se a necessidade de se ter solicitado auxílio a um instrutor de zumba para a 

aplicação dos protocolos numa amostra ativa fisicamente. Contudo, os procedimentos 

anteriores mantiveram-se.  

De seguida, realizou-se o tratamento estatístico dos dados recolhidos. Para tal, foi usado 

o programa informático Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22. Neste 

sentido, foi necessário a construção de uma base de dados, de acordo com o protocolo, de modo 

a que os dados fossem introduzidos a posteriori. A normalidade dos dados da amostra foi 

testada através da análise da Kurtosis (achatamento) e de Skewness (assimetria) dos gráficos, 

além de terem sido testadas, igualmente, as propriedades psicométricas dos instrumentos, 

nomeadamente, a consistência interna. Após a análise estatística e resultados obtidos a partir 

do estudo, foi elaborada a discussão do mesmo.  

Por fim, a redação escrita teve lugar. Ressalta-se que a divulgação dos principais 

resultados e conclusões da investigação no meio científico e não-cientifico é um objetivo a 

atingir.   

 

Procedimentos estatísticos  

A análise e tratamento estatístico dos dados foram feitos com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22 para o Windows.  

De modo a avaliar a consistência interna, ou confiabilidade, das escalas foi calculado o 

Alfa de Cronbach, considerando-se um nível de consistência interna aceitável para valores 

entre .70 e .80, boa para valores entre .80 e .90 e muito boa para valores acima de .90 (Pestana 

& Gageiro, 2008). 

O estudo da significância da associação entre variáveis qualitativas (prática de exercício 

físico com o género, o local de residência e a escolaridade) foi feito com o Teste do Qui-
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quadrado. As relações entre variáveis quantitativas (pontuações da SWLS e das ecalas do MHI) 

foram analisadas com o Coeficiente de Correlação de Pearson.  

Foi utilizada a ANOVA a dois fatores para o estudo do efeito do exercício físico na 

satisfação com a vida e na saúde mental, tendo em conta o género, o local de residência e o 

nível de escolaridade. A utilização desta técnica paramétrica deveu-se ao facto de as variáveis 

apresentarem uma distribuição normal, tendo sido também suportada a sua utilização na 

dimensão da amostra (N = 222) (Pestana & Gageiro, 2008). Os desvios à normalidade e a 

homogeneidade das variâncias foram avaliados com os coeficientes de assimetria e curtose, 

bem como, pelo Teste de Levene, respetivamente.  

A significância das diferenças das pontuações da SWLS e das escalas do MHI entre 

dois grupos independentes foi estudada através de Teste t de Student para amostras 

independentes. Para avaliar a dimensão do efeito na comparação entre dois grupos 

independentes (Teste t de Student) foi utilizado o d de cohen, sendo considerados os valores 

de referência propostos por Marôco (2011): pequeno (d ≤ .20), médio (.20 < d ≤ .50), elevado 

(.50 < d ≤ 1) e muito elevado (d > 1). Foi utilizado, também, o eta quadrado (parcial) (ηp
2) para 

observar a dimensão do efeito nas restantes análises e usados como referências os intervalos 

seguintes: pequeno (ηp
2 ≤ .05), médio (.05 < ηp

2 ≤ .25), elevado (.25 < ηp
2 ≤ .50) e muito elevado 

(ηp
2 > .50) (Marôco, 2011).  

Considerou-se um nível de significância de 5% nas análises dos resultados dos testes 

estatísticos. 

Resultados 

Efeito da prática de exercício físico, do género, da escolaridade e do local de 

residência na satisfação com a vida e na saúde mental e suas dimensões. 

Para estudar o efeito da prática do exercício físico na satisfação com a vida e na saúde 

mental e suas dimensões, tendo em conta o género, o local de residência e o nível de 
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escolaridade foram utilizadas ANOVAS a dois fatores, para cada uma das dimensões, cujos 

resultados são apresentados nos Quadros 4 a 7.  

Na Quadro 4 são apresentados os resultados dos efeitos da interação entre a prática de 

exercício físico e os três fatores considerados. Dos resultados obtidos conclui-se que não existe 

interação significativa do exercício físico com nenhuma das três variáveis (p > .05), ou seja, a 

influência do exercício físico na satisfação com a vida e nas escalas do MHI é a mesma nos 

diferentes níveis das variáveis género, residência e escolaridade.  

 

Quadro 4 – Efeitos da interação da prática de exercício físico com o género, com o local de residência 

e com o nível de escolaridade na SWLS e no MHI.  

Escalas/dimensões 

Interação 

Exercício Físico x Género 

 Interação 

Exercício Físico x Residência 

 Interação 

Exercício Físico x Escolaridade 

F p ηp
2 P.O.  F p ηp

2 P.O.  F p ηp
2 P.O. 

SWLS 0.240 .786 .002 .087  0.333 .717 .003 .103  0.286 .887 .006 .113 

Distress Psicológico 1.592 .206 .016 .335  0.343 .710 .003 .104  0.907 .461 .019 .285 

Ansiedade 1.137 .323 .011 .249  0.486 .616 .005 .129  1.321 .263 .026 .408 

Depressão 2.152 .119 .020 .438  0.763 .467 .007 .179  0.396 .811 .008 .141 

Perda de Controlo  1.522 .221 .014 .322  0.265 .767 .003 .091  0.371 .829 .007 .134 

Bem-Estar Psicológico 0.024 .976 .000 .054  0.026 .975 .000 .054  0.146 .965 .003 .080 

Afeto Positivo 0.013 .987 .000 .052  0.041 .959 .000 .056  0.144 .965 .003 .080 

Laços Emocionais 0.149 .862 .001 .073  0.020 .980 .000 .053  0.355 .840 .007 .130 

MHI Total 0.681 .508 .007 .164  0.230 .795 .002 .086  0.630 .642 .014 .204 

Fatores: Exercício Físico (Nunca/Esporádico/Regular); Género (Feminino/Masculino); Residência 

(Urbano/Rural); Escolaridade (3º Ciclo ou inferior/Secundário/Superior); 

  

 

 



32 
 

Efeito da prática de exercício físico na satisfação com a vida e na saúde mental e 

suas dimensões. 

Relativamente ao efeito da prática de exercício físico, conclui-se que influencia tanto a 

satisfação com a vida como a saúde mental, com exceção da escala da depressão onde não se 

observam diferenças significativas entre os indivíduos que nunca praticam exercício físico, os 

que o fazem esporadicamente e os que praticam regularmente (F = 1.780; p = .171; ɳp
2 = .016). 

No caso da perda de controlo, o efeito está próximo da significância estatística (F = 2.883; p = 

.058; ɳp
2 = .026). De uma forma geral, na satisfação com a vida e nas restantes escalas do MHI, 

os indivíduos que praticam exercício físico esporádica ou regularmente estão mais satisfeitos 

com a sua vida e têm melhores índices de saúde mental do que os que nunca praticam. Não 

existem diferenças significativas entre os que praticam exercício esporadicamente e os que o 

fazem regularmente. 

 

Quadro 5 – Efeito da prática do exercício na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Prática de exercício físico 

F p ηp
2 P.O. Nunca 

(n = 53) 

Esporádico 

(n = 31) 

Regular 

(n = 135) 

SWLS 21.94 (6.67)a 24.06 (6.49)ab 24.90 (6.45)b 4.039 .019 .036 .716 

Distress Psicológico 98.94 (21.45) 112.14 (16.06)a 105.98 (20.44)a 3.946 .021 .037 .704 

Ansiedade 39.25 (9.10) 45.60 (7.23)a 42.80 (9.08)a 4.998 .008 .046 .809 

Depressão 20.85 (4.49) 22.74 (3.65) 21.84 (4.37) 1.780 .171 .016 .370 

Perda de Controlo  39.32 (8.79) 43.59 (6.06) 41.69 (7.80) 2.883 .058 .026 .560 

Bem-Estar Psicológico 49.54 (10.52) 56.97 (9.40)a 56.30 (12.01)a 7.272 .001 .066 .934 

Afeto Positivo 37.17 (8.35) 43.29 (7.65)a 42.18 (9.26)a 6.951 .001 .062 .923 

Laços Emocionais 12.42 (2.88)a 13.68 (3.02)ab 14.01 (3.36)b 4.774 .009 .043 .790 

MHI Total 148.29 (30.56) 169.66 (23.99)a 162.08 (31.25)a 5.344 .006 .052 .836 

a,b. Não existem diferenças significativas entre grupos com a mesma letra: p > .05 nos testes posthoc Tukey HSD. 
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Efeito do género na satisfação com a vida e na saúde mental e suas dimensões. 

Quanto ao género, não existem diferenças estatisticamente significativas na satisfação 

com a vida entre os sexos (F = 0.319; p = .573; ɳp
2 = .002). Já relativamente à saúde mental, o 

sexo masculino apresenta pontuações superiores nas escalas e subescalas do MHI, sendo as 

diferenças significativas, ou próximas da significância estatística a um nível de significância 

de 5%, em todas as escalas, com exceção dos laços emocionais (F = 0.510; p = .476; ɳp
2 = 

.002). Em todos os casos a dimensão do efeito é pequena (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Efeito do género na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Género 

F p ηp
2 P.O. Feminino 

(n = 169) 

Masculino 

(n = 49) 

SWLS 24.02 (6.59) 24.49 (6.47) 0.319 .573 .002 .087 

Distress Psicológico 103.70 (20.42) 110.66 (19.28) 5.524 .020 .027 .648 

Ansiedade 41.65 (9.10) 44.94 (8.31) 6.506 .011 .031 .719 

Depressão 21.46 (4.28) 22.80 (4.29) 5.643 .018 .026 .657 

Perda de Controlo  40.89 (7.86) 43.43 (7.41) 4.329 .039 .020 .544 

Bem-Estar Psicológico 54.11 (11.39) 57.19 (12.01) 3.409 .066 .017 .451 

Afeto Positivo 40.53 (8.79) 43.47 (9.67) 4.798 .030 .023 .587 

Laços Emocionais 13.53 (3.27) 13.82 (3.12) 0.510 .476 .002 .110 

MHI Total 157.47 (30.63) 167.85 (29.43) 5.060 .026 .026 .610 

 

Efeito do nível de escolaridade na satisfação com a vida e na saúde mental e suas 

dimensões. 

Relativamente ao nível de escolaridade (Quadro 7), apenas existem diferenças 

significativas de pequena dimensão na satisfação com a vida (F = 3.466; p = .033; ɳp
2 = .033). 

Os indivíduos com ensino superior têm pontuações na escala SWLS significativamente 

superiores aos restantes, não existindo diferenças significativas entre os que têm o ensino 
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secundário e os que têm um nível de escolaridade inferior. Dos resultados obtidos, conclui-se 

que o nível de escolaridade não tem um efeito significativo na saúde mental. 

 

Quadro 7 – Efeito do nível de escolaridade na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Escolaridade 

F p ηp
2 P.O. 

3º ciclo ou 

inferior 

(n = 51) 

Secundário 

(n = 59) 

Superior 

(n = 101) 

SWLS 22.10 (7.00)a 22.95 (6.80)a 25.59 (6.06) 3.466 .033 .033 .644 

Distress Psicológico 100.82 (23.9) 106.55 (20.94) 106.54 (18.53) 0.164 .849 .002 .075 

Ansiedade 40.60 (9.81) 43.33 (9.26) 42.70 (8.58) 0.424 .655 .004 .118 

Depressão 21.32 (4.87) 22.02 (4.18) 21.85 (4.2) 0.075 .928 .001 .061 

Perda de Controlo  39.61 (9.42) 41.88 (8.25) 41.99 (6.97) 0.318 .728 .003 .100 

Bem-Estar Psicológico 51.94 (13.39) 55.41 (11.58) 55.70 (10.87) 0.995 .372 .010 .222 

Afeto Positivo 39.12 (10.17) 41.44 (9.09) 41.94 (8.64) 0.872 .420 .009 .199 

Laços Emocionais 12.86 (3.72) 13.88 (3.31) 13.83 (2.98) 0.929 .397 .009 .209 

MHI Total 152.49 (35.60) 161.56 (31.23) 162.00 (28.35) 0.293 .746 .003 .096 

a. grupos sem diferenças significativas: p > .05 nos testes posthoc Tukey HSD. 

 

Efeito do local de residência na satisfação com a vida e na saúde mental e suas 

dimensões. 

O local de residência não tem efeito estatisticamente significativo (p > .05; ɳp
2 < .01) 

nem na satisfação com a vida, nem na saúde mental e suas dimensões. 

 

Relação da idade com a satisfação com a vida e a saúde mental. 

O coeficiente de correlação da idade com a SWLS (r = .062) mostra a inexistência de 

correlação entre a idade e a satisfação com a vida. Os coeficientes de correlação da idade com 

as escalas do MHI são todos positivos, mas de baixa intensidade, variando entre .121 e .161. 
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Quadro 8 – Correlação da idade com a SWLS e as escalas do MHI  

 

Coeficiente de correlação de 

Pearson 

r2 

 

SWLS .062 .004 

Distress Psicológico .144 .021 

Ansiedade .140 .020 

Depressão .153 .023 

Perda de Controlo  .134 .018 

Bem-Estar Psicológico .153 .023 

Afeto Positivo .121 .015 

Laços Emocionais .149 .022 

MHI Total .161 .026 

 

Comparação das pontuações da SWLS e do MHI com a ocupação de tempos livres 

Os indivíduos que não responderam “ver televisão” como uma das atividades de 

ocupação de tempos livres estão mais satisfeitos com a vida e têm melhor saúde mental (Quadro 

10). Relativamente à SWLS as diferenças são estatisticamente significativas (p = .002) e o 

efeito médio/elevado (d = .45). No caso da saúde mental, as diferenças apenas não são 

significativas na ansiedade (p = .102) e estão próximas da significância estatística na escala da 

depressão (p = .056). Nos restantes casos as diferenças são significativas (p < .05) e a dimensão 

do efeito é média. 
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Quadro 9 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por ocupação de tempos livres (TV). 

Escalas/dimensões 

TV  

 

p 

 

d de Cohen 
Sim 

(n = 157) 

Não 

(n = 62) 

Teste T de 

Student 

SWLS 23.22 (6.64) 26.21 (6.03) -3.076 .002 .45 

Distress Psicológico 103.32 (20.34) 109.88 (20.25) -2.061 .041 .32 

Ansiedade 41.72 (8.92) 44.02 (9.23) -1.640 .102 .25 

Depressão 21.38 (4.24) 22.63 (4.45) -1.918 .056 .29 

Perda de Controlo  40.69 (8.00) 43.13 (7.53) -2.047 .042 .31 

Bem-Estar Psicológico 53.54 (11.66) 57.89 (11.07) -2.421 .016 .37 

Afeto Positivo 40.25 (9.08) 43.55 (8.70) -2.364 .019 .36 

Laços Emocionais 13.23 (3.32) 14.43 (2.92) -2.454 .015 .37 

MHI Total 156.54 (30.30) 168.09 (30.96) -2.361 .019 .37 

 

Os indivíduos que passeiam nos tempos livres estão mais satisfeitos com a vida do que 

os que não o fazem. As diferenças são estatisticamente significativas (p < .001) e a dimensão 

do efeito elevada (d = .51). Relativamente à saúde mental, os que passeiam nos tempos livres 

têm pontuações significativamente mais elevadas no MHI total, nas escalas do bem-estar 

psicológico e na perda de controlo. Não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas no distress psicológico, na ansiedade e na depressão (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por ocupação de tempos livres (Passeios). 

Escalas/dimensões 

Passeios  

p 

 

d de Cohen 

 

Sim 

(n = 116) 

Não 

(n = 101) 

Teste T de 

Student 

SWLS 25.66 (5.89) 22.28 (6.94) 3.878 < .001 .51 

Distress Psicológico 107.22 (19.65) 102.77 (21.41) 1.549 .123 .22 

Ansiedade 43.12 (9.04) 41.42 (9.08) 1.357 .176 .19 

Depressão 22.11 (4.20) 21.32 (4.48) 1.346 .180 .18 

Perda de Controlo  42.42 (7.38) 40.17 (8.45) 2.081 .039 .28 

Bem-Estar Psicológico 56.72 (11.13) 52.13 (11.92) 2.850 .005 .39 

Afeto Positivo 42.65 (8.94) 39.26 (9.05) 2.730 .007 .37 

Laços Emocionais 14.06 (3.00) 12.91 (3.45) 2.611 .010 .35 

MHI Total 163.78 (29.32) 154.71 (32.29) 2.060 .041 .29 

 

Os indivíduos que praticam desporto nos tempos livres estão mais satisfeitos com a 

vida e têm melhor saúde mental do que os que não praticam. As diferenças são estatisticamente 

significativas na satisfação com a vida e em todas as escalas do MHI, sendo os efeitos médios 

a elevados (Quadro 11). 
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Quadro 11 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por ocupação de tempos livres (Desporto). 

Escalas/dimensões 

Desporto  

p 

 

d de Cohen 

 

Sim 

(n =  114) 

Não 

(n = 105) 

Teste T de 

Student 

SWLS 25.50 (6.03) 22.51 (6.86) 3.427 .001 .45 

Distress Psicológico 109.49 (19.81) 100.07 (20.15) 3.376 .001 .46 

Ansiedade 44.34 (8.60) 40.11 (9.03) 3.496 .001 .47 

Depressão 22.59 (4.30) 20.75 (4.17) 3.187 .001 .42 

Perda de Controlo  42.65 (7.80) 39.90 (7.86) 2.577 .002 .35 

Bem-Estar Psicológico 58.59 (10.68) 50.52 (11.21) 5.318 .011 .69 

Afeto Positivo 44.14 (8.43) 37.82 (8.64) 5.401  < .001 .70 

Laços Emocionais 14.33 (3.09) 12.73 (3.24) 3.708 < .001 .49 

MHI Total 168.38 (29.30) 149.96 (29.69) 4.391 < .001 .60 

 

No que concerne a ocupação “compras”, na sua globalidade não existem diferenças 

significativas, exceto na dimensão do Distress psicológico e subescala Perda de Controlo, onde 

se verifica melhores níveis nos indivíduos que não fazem compras. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nem na satisfação 

com a vida nem na saúde mental, entre os que leem (“leitura”) nos tempos livres e os que não 

o fazem. O mesmo se verifica para a ocupação “Internet”, onde não existem diferenças 

estatisticamente significativas em ambas variáveis, entre os que navegam na Internet como 

ocupação dos tempos livres e os que não o fazem. Por fim, também não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas relativamente à realização de “tarefas domésticas” 

nos tempos livres. 

 

 

 

 



39 
 

Correlação entre a SWLS e o MHI  

Na Quadro 12 apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson do MHI total e 

das suas dimensões com a SWLS. Todas as correlações são positivas e elevadas, indicando que 

níveis elevados de saúde mental estão associados a níveis elevados de satisfação com a vida.  

 

Quadro 12 – Correlação entre a SWLS e MHI. 

MHI 

SWLS 

r r2 

Distress Psicológico .668 .446 

Ansiedade .573 .328 

Depressão .623 .388 

Perda de Controlo  .688 .473 

Bem-Estar Psicológico .767 .588 

Afeto Positivo .748 .560 

Laços Emocionais .632 .399 

MHI Total .745 .555 

r - Coeficiente de correlação de Pearson. 

 

Discussão 

Após a apresentação dos resultados, procede-se à sua discussão, tendo em conta os 

dados mais relevantes e o quadro teórico, indo ao encontro dos objetivos delineados. 

No que concerne à prática de exercício físico, a maioria da amostra em estudo pratica 

de forma regular (pelo menos uma vez por semana) ou esporadicamente. Neste âmbito, a 

literatura é consensual ao referir que a prática regular de atividade física resulta em vastos 

benefícios físicos, mentais e sociais para a saúde e para o bem-estar de toda a população. Ajuda 

a manter e a potenciar a saúde mental, o bem-estar subjetivo e psicológico e a satisfação com 

a vida, com grandes contributos para a diminuição de patologias do foro psicossocial, 

nomeadamente a ansiedade, depressão, fobias, tensões emocionais, agressividade e raiva, bem 
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como, melhora a autoestima e atrasa os declínios funcionais (Alves & Batista, 2006; Benedetti 

et al., 2008; Boscolo et al., 2007; Camões & Lopes, 2008; Cid, 2010; Duarte, 2011; Maia et 

al., 2012; Pereira, 2012; Pinto, 2013; Portal da Saúde, 2007; Rocha, 2012; Silva et al., 2010; 

Silva & Neto, 2013; Souto, 2012; Vaz, 2013). De igual modo, Silva et al. (2010) verificaram, 

através do seu estudo, que a prática regular de atividade física se associa à ausência ou à 

redução de sintomas depressivos e de ansiedade, o que reforça a importância de se fomentar, 

na população em geral, os benefícios da prática de exercício físico na saúde física e mental e 

bem-estar psicológico, resultando numa melhor qualidade de vida, com repercussões positivas 

na satisfação com a vida.  

Tendo-se em conta o objetivo do presente trabalho, através do qual se pretendeu 

verificar o efeito da prática de exercício físico, do género, da escolaridade e do local de 

residência na satisfação com a vida e na saúde mental e suas dimensões, apurou-se que não 

existe interação significativa do exercício físico com as referidas variáveis, indicando que a 

influência do exercício físico na satisfação com a vida e nas escalas da saúde mental é idêntica 

nos diferentes níveis das variáveis (género, residência e escolaridade). Neste âmbito, e 

conforme referenciado no quadro teórico deste trabalho, ressalva-se que a satisfação com a 

vida diz respeito ao grau que um indivíduo avalia a sua qualidade de vida de forma positiva, 

quer em termos de prazer, contentamento com a mesma, quer ao nível da realização das suas 

necessidades pessoais, tornando-se numa avaliação cognitiva das suas condições de vida. Isto 

poderá suportar os resultados apurados, na medida em que a satisfação com a vida e a saúde 

mental são fatores suscetíveis de sofrer a influência de múltiplas variáveis em simultâneo.     

Procurou-se verificar o efeito da prática de exercício físico na satisfação com a vida e 

na saúde mental e suas dimensões, tendo-se averiguado que esta influencia a satisfação com a 

vida e a saúde mental, à exceção da escala da depressão onde não se observam diferenças 

significativas entre os indivíduos que nunca praticam exercício físico, os que o fazem 
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esporadicamente e os que praticam regularmente. Salienta referir as características da amostra, 

que, sendo esta demasiado vasta ao nível das faixas etárias e nível de escolaridade, poderá ter 

influenciado o resultado obtido, bem como, o tipo de modalidade de exercício físico praticado.  

Num estudo desta natureza, importa destacar a importância de alguns aspetos, 

nomeadamente, a modalidade de exercício físico que é praticada, dadas as particularidades e 

diferenças existentes entre cada uma delas. Assim, torna-se importante ter em consideração na 

interpretação dos resultados, que praticar um desporto vigoroso não será o mesmo que 

frequentar aulas de zumba a nível dos benefícios psicossociais. 

 A prática de um desporto tende a estar associada a um sentimento de competição, o 

qual terá de ser suportado por motivação, o que, frequentemente, poderá desencadear, em 

algumas pessoas, uma sensação de stress e ansiedade.    

Por outro lado, a zumba é uma modalidade de exercício físico, variante de dança-

ginástica de inspiração latina. Esta revela ser dinâmica e divertida, o que leva à criação de um 

ambiente festivo, no qual os seus praticantes fazem exercício físico e concomitantemente, se 

distraem e se divertem. Dado o seu caráter divertido e alegre, tende a beneficiar a autoestima e 

a extroversão, e por consequente, a aumentar a aptidão social, seja dentro do contexto da aula 

ou fora da mesma. 

Salienta-se, ainda, a distinção em relação à população que é atraída pelos tipos de 

modalidade. Deste modo, teoricamente, os indivíduos que praticam um desporto serão aqueles 

que procuram sensações de competição e desafio, sendo geralmente praticado pela população 

masculina, ainda que exista um crescente número de mulheres a praticar um desporto.  

Por sua vez, a zumba, por integrar ritmos e movimentos de dança que requerem alguma 

sensualidade corporal, pode levar a ser praticado por uma população mais específica e dada ao 

mesmo, apesar da modalidade ser desenhada para qualquer género ou faixa etária.  
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Todavia, tendo em conta a análise dos dados obtidos na amostra, ressalta-se que esta 

foi recolhida, em grande número, junto de praticantes de zumba, podendo alguns dos resultados 

refletirem, em parte, este aspeto. Especificamente, os dados revelam que a prática de zumba 

(ginástica ou dança) foi a opção mais apontada, totalizando cerca de 65% dos participantes. 

Estes caracterizam-se grandemente por pertencerem a faixas etárias mais jovens (18 aos 40 

anos), ao estado civil casado ou em união de facto (aspeto que não foi diferenciado no 

questionário) e serem do sexo feminino. Assim, como esperado, a maioria dos praticantes de 

zumba são mulheres jovens com as idiossincrasias próprias que acarreta e, pragmaticamente, 

mais adequadas para este tipo de modalidade (dinâmicas, extrovertidas, sensuais, etc.). Estar 

numa relação (casado ou em união de facto) está associado a melhores pontuações ao nível da 

saúde mental e satisfação com a vida, o que poderá, de alguma forma, estar do mesmo modo 

associado ao facto de estar incluído em aulas de zumba. Deste modo, a maioria da amostra 

integra aulas de zumba suportando os benefícios psicossociais que acarreta, especificamente o 

aumento de bem-estar, da autoestima, das competências sociais e diminuição da inibição e 

sensação de stress e ansiedade. Este aspeto deverá ser tomado em conta na interpretação de 

qualquer resultado do estudo. 

Importa referir e focar que o importante aquando da prática de exercício físico prende-

se com o facto do indivíduo sentir prazer e desinibição, procurando sempre um aumento de 

bem-estar, independentemente da modalidade praticada. 

Além disso, apontando desde já algumas limitações do estudo, a carência de informação 

específica acerca de quando se iniciou a prática de exercício físico, poderá do mesmo modo ter 

contribuído para o mesmo,  

Grosso modo, na satisfação com a vida e nas restantes escalas da saúde mental, os 

indivíduos que praticam exercício físico esporádica ou regularmente estão mais satisfeitos com 

a sua vida e têm melhores índices de saúde mental do que os que nunca praticam. Estes 
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resultados corroboram o referido por vários autores (Aberg et al., 2012; Cunha et al., 2008; 

Duarte, 2011; Fernandes et al., 2011; Harvey et al., 2010; Maia et al., 2010; Paquito et al., 

2013; Pearsall et al., 2014; Pereira, 2012; Pinto, 2013; Rocha, 2012; Silva et al., 2007; Silva & 

Neto, 2013), segundo os quais são muitos os fatores que podem influenciar a saúde mental e o 

bem-estar, de entre os quais a prática de exercício físico, que poderá permitir a redução da 

ansiedade e da depressão, melhorar a autoestima, a sensação de bem-estar e o humor, aumentar 

a capacidade de lidar com os fatores psicossociais de stress e diminuir os estados de tensão, 

resultando em índices mais elevados de saúde mental e, consequentemente, em maior 

satisfação com a vida. Na mesma ótica, Alves e Batista (2006) apontam que a prática de 

exercício físico, sobretudo quando regular, contribui para a melhoria da percepção que os 

indivíduos possuem acerca das capacidades físicas e dos estados emocionais, bem como para 

um melhor controlo e redução do stress, propiciando consequentemente uma boa saúde 

psicológica.  

Ainda neste âmbito, refere-se que as evidências encontradas também corroboram os 

resultados observados por Lucas et al. (2012), na medida em que os indivíduos que praticam 

exercício físico demonstram níveis mais elevados de satisfação com a vida, quando 

comparados com os que não praticam. 

Outro resultado refere-se ao facto de os homens apresentarem pontuações superiores 

nas escalas e subescalas da saúde mental, sendo as diferenças significativas, ou próximas da 

significância estatística, com exceção dos laços emocionais, indicando que estes participantes 

revelam melhor saúde mental em relação às mulheres, o que está em consonância com De 

Matos, Calmeiro, e Da Fonseca, (2009), segundo os quais, os indivíduos do sexo feminino 

revelam maior propensão a estados depressivos e ansiosos, comparativamente aos do sexo 

masculino. Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes, e Brustad (2013), com base num estudo, 

também concluíram que as mulheres tendem a exibir maior sintomatologia depressiva e níveis 
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mais elevados de ansiedade, resultando em menor saúde mental, comparativamente ao sexo 

masculino, bem como, os indivíduos com qualificações académicas inferiores. Neste estudo, 

ficou demonstrado que os participantes com ensino superior revelam melhor satisfação com a 

vida do que os que têm um nível de escolaridade inferior. De forma pragmática, este resultado 

poderá indicar que os sujeitos com ensino superior, teoricamente, tendem a ter acesso a 

condições de vida mais satisfatórias em relação aos restantes, podendo resultar num grau maior 

de satisfação com a vida (Dolan et al., 2008). Na mesma ótica, Gazmararian et al. (2000) 

verificaram que os indivíduos com um nível académico mais baixo, comparativamente com 

indivíduos com níveis de alfabetização mais altos, têm uma maior propensão para 

desenvolverem depressão. Todavia, o nível de escolaridade não teve um efeito significativo na 

saúde mental, na amostra em estudo. Ainda assim, os índices obtidos nas escalas de saúde 

mental são superiores nos participantes com níveis de escolaridade equivalentes ao secundário 

e superior, quando comparados com os participantes pertencendo a um nível de escolaridade 

mais baixo. 

No presente estudo, não se apurou uma correlação entre a idade com a saúde mental e 

com a satisfação com a vida. Apesar de não se ter conseguido fazer uma análise comparativa 

entre os participantes praticantes de exercício físico e os não praticantes, cuja frequência é 

muito reduzida em relação aos praticantes de exercício físico, tendo em conta as faixas etárias 

constituídas e ambos os sexos, importa ressalvar que Teixeira, Vasconcelos-Raposo, 

Fernandes, e Brustad (2013) observaram que, independentemente da idade e do sexo, os 

indivíduos praticantes de atividade física apresentavam menores níveis de depressão e de 

ansiedade, resultando em melhor saúde mental e mais satisfação com a vida.  

Constatou-se que os sujeitos da amostra que não veem televisão nos seus tempos livres 

se revelam mais satisfeitos com a vida e apresentam melhor saúde mental, cujas diferenças 

apenas não são significativas na ansiedade. Estes resultados poderão ser corroborados com 
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outro resultado, nomeadamente, com o facto de se ter observado que os participantes que 

passeiam nos tempos livres estão mais satisfeitos com a vida, comparativamente àqueles que 

não o fazem, resultando em relevância estatística. Apurou-se também que indivíduos que 

passeiam nos tempos livres apresentam pontuações significativamente mais elevadas no total 

da saúde mental, na escala do bem-estar psicológico e na perda de controlo. Estes resultados 

sugerem que os indivíduos que praticam atividade física, como é exemplo passear nos seus 

tempos livres, acabam por ter mais benefícios em termos de satisfação com a vida e ao nível 

da sua saúde mental. Outro resultado a que se chegou e que corrobora os anteriormente 

expostos refere-se ao facto de os participantes que praticam desporto nos tempos livres estarem 

mais satisfeitos com a vida e apresentarem melhor saúde mental do que os que não praticam. 

Deste modo, os resultados indicam uma tendência para melhores níveis de saúde mental e 

satisfação com a vida, aquando da ocupação de tempos livres com atividades que se associam 

a atividade física e não ao sedentarismo. 

Tendo em conta o exposto, importa reforçar a ideia da integração da prática de exercício 

físico nas atividades de lazer, assumindo-se como um importante fator na manutenção da saúde 

mental e satisfação com a vida, motivando o indivíduo, desenvolvendo a sua autoidentidade, 

bem como facultando a construção de competências sociais (Gonçalves, 2012). De acordo com 

Remédios (2011), a vitalidade refere-se ao nível de funcionalidade física e psicológica do 

indivíduo. Assim em conformidade com o autor, a energia associada à vitalidade ajuda a 

promover a regulação de emoções positivas e negativas, daí que seja tão importante a prática 

de exercício físico para o bem-estar psicológico e vitalidade, contribuindo, de igual modo, para 

a promoção da autoestima e prevenção de situações de depressão e ansiedade. 

Outro resultado relevante a que se chegou prende-se com o facto de se ter observado 

que todas as correlações, entre a satisfação com a vida e com as dimensões da saúde mental, 

são positivas e elevadas, sugerindo que níveis elevados de saúde mental se associam a níveis 
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elevados de satisfação com a vida, corroborando o referido por vários autores, segundo os 

quais, um dos constructos para a satisfação com a vida é a saúde mental (Afonso, 2013; Alves 

& Batista, 2006). Maia et al. (2010) referem que o bem-estar subjetivo está associado a níveis 

mais elevados de satisfação com a vida. Assim, poder-se-á dizer que a satisfação com a vida é 

uma avaliação cognitiva e global da qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos (Souto, 2012; 

Pereira, 2012). Ainda na perspetiva dos autores citados, pode considerar-se que esta avaliação 

cognitiva consiste num processo dinâmico que depende da satisfação momentânea do indivíduo 

com domínios específicos da vida, mas também, da forma específica e estável, como 

percepciona a vida globalmente. Deste afeita, a saúde mental é preditora de níveis mais 

elevados de satisfação com a vida, o que contribui para uma melhor qualidade de vida dos 

indivíduos.  

 

Conclusão 

Pretende-se que esta conclusão seja um ponto de reflexão sobre o estudo realizado, de 

modo a realçar os resultados obtidos, mas sempre com a consciência que continuam em aberto 

inúmeras questões relacionadas com a relação entre a prática de exercício físico, a saúde mental 

e a satisfação com a vida. As conclusões desta investigação levam a fazer uma síntese do 

conjunto de resultados discutidos onde se põe em evidência os novos elementos que o estudo 

permitiu. 

Recorreu-se a uma revisão crítica da literatura que procurou ser o mais atual possível, 

de modo a aprofundar e consolidar conhecimentos interligados com o tema.  

  O presente estudo procurou avaliar a saúde mental e a satisfação com a vida em 

indivíduos praticantes e não praticantes de exercício físico e identificar a presença de variáveis 

sociodemográficas que pudessem influenciar a saúde mental e a satisfação com a vida. Nesta 

perspetiva, considera-se que se conseguiram alcançar os objetivos delineados, ao avaliarem-se 
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os determinantes que estão implícitos na saúde mental e satisfação com a vida dos participantes, 

tendo sobretudo em conta a prática de exercício físico.  

A investigação empírica permitiu traçar um perfil sociodemográfico dos participantes, 

dos quais a maioria era do sexo feminino, prevalecendo os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 70 anos, bem como residentes em meio rural. Predominam 

também os participantes com o ensino superior, seguindo-se, em termos de representatividade, 

os que possuem o ensino secundário. No que concerne à prática de exercício físico, foi 

expressivo o percentual dos que praticam regularmente (pelo menos uma vez por semana) 

(62.2%), 14.0% praticam-no de forma esporádica e 23.9% nunca praticam exercício físico. Em 

termos de atividades mais relatadas, para a ocupação dos tempos livres, sobressaíram “ver 

televisão” e “Internet” (navegar). 

Identificou-se que a variável género não interferiu na satisfação com a vida, todavia, 

esta foi uma variável com relevância estatística em relação à saúde mental. Quanto à 

escolaridade, esta foi uma variável apenas com interferência de pequena dimensão na satisfação 

com a vida, todavia, a mesma não teve um efeito significativo na saúde mental dos indivíduos 

em estudo. O local de residência não teve efeito estatisticamente significativo nem na satisfação 

com a vida, nem na saúde mental e respetivas dimensões. Concluiu-se que não há uma 

correlação entre a idade e a satisfação com a vida, cujos coeficientes de correlação da idade 

com as escalas da saúde mental se revelaram todos positivos, porém, de baixa intensidade.  

No que se refere ao efeito da prática de exercício físico, do género, da escolaridade e 

do local de residência na satisfação com a vida e na saúde mental e suas dimensões, concluiu-

se que não existe interação significativa do exercício físico com estas variáveis, significando 

que, na amostra em estudo, a influência do exercício físico na satisfação com a vida e nas 

escalas da saúde mental é a mesma nos diferentes níveis das variáveis género, residência e 

escolaridade.  
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Relativamente ao efeito da prática de exercício físico, verificou-se que esta influencia 

a satisfação com a vida e a saúde mental, com exceção da escala da depressão onde não se 

observaram diferenças significativas entre os indivíduos que nunca praticam exercício físico, 

os que o fazem esporadicamente e os que praticam regularmente. Os resultados demonstraram 

que, na generalidade, na satisfação com a vida e nas restantes escalas da saúde mental, os 

participantes que praticam exercício físico esporádica ou regularmente revelaram-se mais 

satisfeitos com a sua vida e apresentaram melhores índices de saúde mental comparativamente 

aos que nunca o praticam. Não se registaram diferenças significativas entre os participantes 

praticantes de exercício físico esporádico e os que o fazem regularmente. 

Os resultados apurados também demonstraram que os participantes que não veem 

televisão nos seus tempos livres revelaram-se mais satisfeitos com a vida e apresentaram 

melhor saúde mental, com relevância estatística, à exceção da ansiedade. Os indivíduos que 

passeiam nos tempos livres obtiveram pontuações significativamente mais elevadas no total da 

saúde mental, nas escalas do bem-estar psicológico e na perda de controlo. Por fim, refere-se 

que indivíduos praticantes de desporto nos tempos livres revelaram-se mais satisfeitos com a 

vida e apresentaram melhor saúde mental do que os que não são praticantes.  

Independentemente dos resultados alcançados, sugerem-se estudos de replicação com 

amostras mais alargadas que procure estudar o efeito da prática de exercício físico na saúde 

mental e na satisfação com a vida, o que permitirá, futuramente fazer uma comparação de 

resultados, ou seja, comparar indivíduos praticantes de exercício físico e não praticantes, mas 

com grupos etários mais definidos, tendo igualmente em consideração ambos os sexos. 

Salvaguarda-se que, por terem sido consideradas todas as dimensões (sub-escalas) 

compreendidas no Inventário de saúde mental (MHI) usado no estudo, não se tomou em conta 

a possível existência de relações entre as mesmas dimensões. Assim sendo, sugere-se uma 

continuidade do estudo, na qual se possa observar essa possibilidade, por exemplo, através da 
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MANOVA. Estas sugestões decorrem da certeza que este tema, de modo algum, ficou 

esgotado. 

O estudo deixa algumas questões em aberto e algumas das conclusões a que se chegou 

requerem um estudo mais detalhado.   

Como reflexão final, a partir deste estudo, pensam-se estar em condições de afirmar que 

há a necessidade de se implementarem programas que proporcionem intervenções cognitivas e 

comportamentais, onde se insere a promoção de estilos de vida saudáveis, destacando-se a 

prática de exercício físico com regularidade, junto da população em geral, para que esteja 

informada de que tais intervenções podem ajudar a melhorar a sua saúde mental, sendo este 

um fator determinante para a satisfação com a vida e para a minimização de estados de stress, 

de ansiedade e depressivos. A capacitação dos indivíduos, independentemente da faixa etária, 

sexo e escolaridade, sobre a importância da prática regular de exercício físico é fundamental, 

contribuindo para a promoção de hábitos saudáveis de vida. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi comparar indivíduos por prática de exercício físico, género, estado 

civil, filhos, qualidade do sono e alimentação, e as razões para a prática de exercício físico, ao 

nível da satisfação com a vida e das dimensões da saúde mental. Pretendeu ainda observar uma 

relação entre as variáveis satisfação com a vida e saúde mental. A amostra foi constituída por 

222 indivíduos. Foram utilizados um questionário sociodemográfico, a escala de satisfação 

com a vida (SWLS) e o inventário de saúde mental (MHI). Os resultados indicam diferenças 

estatisticamente significativas entre os praticantes de exercício físico e não praticantes, 

apresentando, os primeiros, melhores níveis de saúde mental e maior satisfação com a vida. O 

sexo masculino apresenta valores mais elevados na saúde mental. Os indivíduos que 

percecionam ter uma boa qualidade de sono e os que referem fazer uma alimentação saudável 

têm maior satisfação com a vida e melhores níveis de saúde mental. Existem níveis mais 

elevados de saúde mental nos indivíduos que apontam praticar exercício físico por gosto. Por 

fim, parece existir uma correlação positiva entre a satisfação com a vida e a saúde mental. De 

uma forma geral, verifica-se um efeito positivo de comportamentos associados a um estilo de 

vida saudável na saúde mental e na satisfação com a vida.  

Palavras-chave: Saúde mental; satisfação com a vida; exercício físico; sono; alimentação. 
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Abstract 

The objective of this study was to compare individuals for physical exercise, gender, marital 

status, children, quality of sleep and alimentation, and the reasons for the practice of physical 

exercise, the level of satisfaction with life and dimensions of mental health. He also wanted to 

observe a relationship between the life satisfaction and mental health. The sample consisted of 

222 individuals. It were used a sociodemographic questionnaire, the satisfaction with life scale 

(SWLS) and mental health inventory (MHI). The results indicate statistically significant 

differences between the exercise practitioners and non-practitioners, with the first, better 

mental health levels and greater life satisfaction. Men has higher values in mental health. 

Individuals who perceive have a good sleep quality and that relate to healthy eating have greater 

satisfaction with life and better mental health levels. There are higher levels of mental health 

in individuals that link physical exercise for pleasure. Finally, there seems to be a positive 

correlation between life satisfaction and mental health. In general, there is a positive effect of 

behaviors associated with a healthy lifestyle in mental health and life satisfaction. 

Keywords: Mental health; satisfaction with life; physical exercise; sleep; alimentation. 
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Introdução 

A saúde apresenta-se como uma componente fundamental na vida do Ser Humano. Esta 

parece envolver um bem-estar físico, social mas do mesmo modo, mental, estando assim a 

saúde mental associada a esta componente (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2001). Este 

conceito é aceite, sendo reconhecido que a etiologia da doença mental é biopsicossocial, ou 

seja, é composta por uma relação entre aspetos biológicos, psicológicos e sociais.  

A saúde mental, mais do que a mera ausência de perturbação psicológica, abrange a 

noção de bem-estar, felicidade, competência e capacidade de coping, entre outros (OMS, 2001, 

2005; Ribeiro, 2001). 

A saúde mental não se resume meramente à ausência de desordens fisiológicas e/ou de 

patologias, consistindo também no bem-estar geral do indivíduo. Uma boa saúde mental 

permite um melhor uso das faculdades intelectuais e flexibilidade emocional permitindo ao 

individuo, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se 

insere. O comportamento social adaptativo face ao stress é, assim, um fator importante para 

um funcionamento saudável das famílias e da sociedade (OMS, 2001). Resulta de um conjunto 

de fatores biológicos, psicológicos, sociais contextuais. Este capital mental tem importância 

vital para o funcionamento saudável dos indivíduos, comunidades e sociedade em geral.  

Nos próximos anos prevê-se a possibilidade de um crescimento no número de sujeitos 

com doença mental (OMS, 2001). As perturbações de humor e de ansiedade são os distúrbios 

psicológicos mais comuns e com grande impacto no bem-estar social, laboral e pessoal do seu 

portador (Biddle & Mutrie, 2008). O sexo feminino apresenta-se como prevalente no que diz 

respeito às mesmas perturbações (De Matos, Calmeiro, & Da Fonseca, 2009). A depressão 

poderá constituir a perturbação mais incapacitante no mundo até 2020, podendo até representar 

a segunda causa mais comum de mortalidade (OMS, 2001). Deste modo é importante encontrar 

formas de contrariar estas previsões.  
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A saúde mental, apesar de ter sido, ao longo de vários anos, negligenciada, apresenta-

se tão relevante quanto a saúde física, dada a sua relação para o bem-estar do Homem 

(Fragoeiro, 2008; Roberto, 2009). 

A literatura sugere duas perspetivas ligadas ao bem-estar: o bem-estar psicológico ou 

eudemonista, que retrata a realização pessoal, focalizando a componente cognitiva e não tanto 

a emocional dos sujeitos; e o bem-estar subjetivo, conceito que muitas vezes é entendido como 

sinónimo de felicidade, satisfação e/ou afeto positivo, poderá ser definido como a avaliação 

subjetiva das vivências do indivíduo, incidindo, por sua vez, numa dimensão hedonista (Diener, 

2000; Giacomoni, 2004; Jesus, 2006; Simões, 2006). Estes dois conceitos são entendidos por 

alguns autores como as vertentes do funcionamento ótimo do ser humano, constituindo o 

conceito de florescimento humano (Albuquerque & Lima, 2007).  

O bem-estar subjetivo representa uma das componentes de maior relevância da 

qualidade de vida dos sujeitos na medida que retrata a experiência pessoal das suas vivências 

(Jesus, 2006). Este bem-estar é positivamente influenciado por variáveis tais como a 

autoestima, o otimismo, a extroversão e relações sociais positivas, entre outras (Dolan, 

Peasgood, & White, 2008; Jesus, 2006). 

No que concerne variáveis sociodemográficas, o género feminino, ainda que com 

alguma controvérsia, aparenta revelar um maior sentido de felicidade comparativamente com 

o masculino (Dolan et al., 2008). A literatura apresenta alguma indecisão relativamente à 

relação entre o bem-estar e a idade. Por um lado, revela uma correlação fraca entre as duas 

(Jesus, 2006). Por outro, apresenta uma relação positiva, evidenciando que o bem-estar 

subjetivo aumenta de acordo com a idade (Pawlowski, Downward, & Rasciute, 2011). O estado 

civil, designadamente, estar casado, apresenta-se como um preditor significativo para a 

satisfação com a vida, bem como, para o bem-estar subjetivo (Comin & Dos Santos, 2010; 

Jesus, 2006).  
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Por outro lado, variáveis como o desemprego, a falta de relacionamento social, a 

perceção de doença poderão estar associadas de forma negativa com a dimensão do bem-estar 

subjetivo (Dolan et al., 2008). 

Destaca-se, ainda, que a satisfação com a vida, por norma, é definida como a dimensão 

cognitiva do modelo bem-estar subjetivo proposto por Diener (1984), pressupondo que a 

avaliação global que um indivíduo faz da sua vida esteja relacionada com as perceções 

subjetivas (juízo cognitivo consciente) que possui em relação à sua vida (Fernandes, 

Vasconcelos-Raposo, Pereira, Ramalho, & Oliveira, 2009). Deste modo, segundo os mesmos 

autores, esta apreciação depende igualmente da comparação entre as circunstâncias de vida do 

indivíduo e do padrão por ele escolhido. Assim, a satisfação com a vida abarca o estudo dos 

fatores que instituem uma boa vida, em conformidade com os padrões que cada indivíduo usa 

para definir o significado da sua vida (Fernandes et al., 2009). 

Ressalta-se a importância de potenciar ou manter a saúde mental e o bem-estar 

subjetivo, uma vez que constituem estruturas essenciais da esfera de vida do Ser Humano. 

A atividade física encontra-se assinalada na literatura como uma forma de conseguir 

essa promoção e/ou preservação (Callaghan, 2004; Deslandes et al., 2009; Kim et al., 2012; 

Nino, 2013; Peluso & Andrade, 2005; Silva, Silva, Silva, Souza, & Tomasi, 2010).  

A atividade física diz respeito a qualquer atividade que pressupõe movimento muscular, 

e que resulte em gasto energético (De Matos, Calmeiro, & Da Fonseca, 2009; Instituto do 

Desporto de Portugal, 2011). O exercício físico, considerado um subconjunto da atividade 

física, pode ser entendido como a atividade planeada e realizada com intuito de promover a 

condição física e componentes ligados à saúde (Afonso, 2013; Cid, 2010; Gomes et al., 2010).  

De acordo com a literatura, existe uma adesão mais intensa e vigorosa a práticas 

desportivas por parte do sexo masculino, comparativamente com o sexo feminino (Afonso, 

2013; Santos, Carmo, Camolas, & Vieira, 2011). Assim, ao nível nacional, aproximadamente 
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77 % dos homens são fisicamente ativos, bem como, cerca de 64 % das mulheres (Rodrigues, 

2012). 

Na literatura, o exercício físico regular parece associar-se a uma componente mais 

saudável do indivíduo, seja em indicadores fisiológicos – peso corporal, densidade óssea – ou 

em indicadores cognitivos e psicossociais – menor prevalência de sintomas de ansiedade, 

menor severidade em sintomas de depressão e maior grau de satisfação com a vida (Formiga, 

Maia, Melo, Tolentino, & Gomes, 2014).  

Os benefícios de ordem psicológica devem-se à libertação de endorfina e dopamina, 

durante a prática física, que libertadas regularmente adquirem um efeito analgésico e 

tranquilizador, o que favorece estados de humor positivos (Gomes et al., 2010).  

O exercício físico previne o envelhecimento prematuro, melhora a qualidade de vida e 

aumenta a longevidade. Previne ainda, diabetes, doenças cardíacas, doenças osteo-articulares, 

distúrbios mentais e ainda a dor crónica (Gomes et al., 2010).  

É necessário que a prática de atividade física ocorra pelo menos durante 30 minutos 

para que se consiga desfrutar das suas vantagens (Cunha, Peixoto, Jardim, & Alexandre, 2008; 

Pinto, 2013; Portal da Saúde, 2007; Souto, 2012) em, pelo menos, três dias por semana (Souto, 

2012). Porém, este último ponto não é consensual entre os diversos autores, alguns afirmando 

que deve praticar-se atividade física diariamente (Portal da Saúde, 2007; Souto, 2012; Vaz, 

2013), outros, que se deve praticar na maioria dos dias (Cunha et al., 2008). Grande parte da 

população tem uma conceção errada de que praticar atividade física é apenas praticar um 

desporto, contudo, realizar atividades físicas do dia-a-dia como, tarefas domésticas, subir 

escadas, andar a pé, entre outras, constituem atividade física (Portal da Saúde, 2007; Cunha et 

al., 2008; Souto, 2012). 

Assim, é imenso o número de artigos que comprovem os benefícios do exercício físico 

na saúde e bem-estar do ser humano (De Matos et al., 2009; Deslandes, et al., 2009; Gremeaux 
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et al., 2012; Kim et al., 2012; Ma, 2008; Nino, 2013; Ojiambo, 2013; Peluso & Andrade, 2005; 

Silva et al., 2010). 

Ficou revelado, num estudo sueco, a existência de maior sintomatologia depressiva em 

pessoas inativas comparativamente com pessoas ativas (Lindwall, Rennemark, Halling, 

Berglund, & Hassmen, 2007). 

De Mello e colaboradores (2013) concluíram, de acordo com o seu estudo, envolvendo 

uma amostra de 1042 indivíduos, que pretendia observar a relação entre a prática de atividade 

física e sintomatologia ansiosa e depressiva, que indivíduos não praticantes apresentavam o 

dobro da propensão no desenvolvimento da sintomatologia referenciada, em relação àqueles 

que praticam atividade física de forma regular. 

As conclusões de uma meta-análise evidenciam os efeitos positivos do exercício físico 

aeróbico, regular ou esporádico, na depressão. Estes são crescentes de acordo com o tempo de 

duração do exercício, não parecendo estarem relacionados com o género, idade ou estado de 

saúde inicial do indivíduo (Dunn, Trivedi, & O’Neal., 2001).  

Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Pereira, Ramalho, & Oliveira (2009), com base no 

seu estudo, que objetivava investigar os níveis de atividade física de adultos em idade avançada 

e a sua influência nos domínios da satisfação com a vida, autoestima e crescimento pessoal, 

concluíram que, numa amostra constituída por 168 indivíduos de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 60 e os 95 anos, cerca de 41.1% é fisicamente inativa, enquanto 

somente 31.5% dos idosos reporta níveis iguais ou superiores às recomendações internacionais 

de atividade física. Os seus resultados indicaram que um aumento dos níveis de prática de 

atividade física se traduz em níveis superiores de satisfação com a vida, autoestima e 

crescimento pessoal, cujo efeito é significativamente superior nos idosos que praticam pelo 

menos 30 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada, durante cinco ou mais 

dias da semana. 
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Um estudo com 38 743 indivíduos, que pretendia analisar a associação entre a atividade 

física, sintomatologia depressiva e ansiosa e traços de personalidade, revela níveis inferiores 

de depressão e ansiedade em sujeitos ativos moderada a intensamente, relativamente a sujeitos 

menos ativos (Brunes, Augestad, & Gudmundsdottir, 2013). 

As conclusões de Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes, e Brustad (2013) apontam 

para menores níveis de depressão e ansiedade em indivíduos idosos que pratiquem atividade 

física. Do mesmo modo, revelam que o sexo feminino tem maior propensão à sintomatologia 

em estudo, relativamente ao sexo masculino, bem como, sujeitos com nível académico inferior. 

Neste seguimento, outro estudo revela uma tendência superior para o desenvolvimento de 

depressão nos indivíduos com qualificações académicas inferiores (Gazmararian, Baker, 

Parker, & Blazer, 2000).  

Ficou comprovado, de acordo com um estudo envolvendo 72 idosos, repartidos em dois 

grupos tendo em conta a sua atividade física ou sedentarismo, que o grupo sedentário tinha 

uma propensão maior para o desenvolvimento de psicopatologia, nomeadamente, depressiva e 

ansiosa, comparativamente com o grupo ativo (Minghelli, Tomé, Nunes, Neves, & Simões, 

2013). 

Além dos benefícios para a saúde, a atividade física apresenta-se como uma forma de 

potenciar bem-estar aos seus praticantes, dado o seu caráter recreativo, social e relaxante. Deste 

modo, a prática de atividade física relaciona-se positivamente com a qualidade de vida e bem-

estar dos indivíduos (Callaghan, 2004; Deslandes et al., 2009; Gomes et al., 2010; Gremeaux 

et al., 2012; Hassmen, Koivula, & Uutela, 2000; Ojiambo, 2013; Stubbe, Moor, Boomsma, & 

Geus, 2007). 

Há estudos que nos indicam que a saúde mental e o bem-estar são influenciados pelo 

sexo e pela idade. Avanci, Assis, Oliveira, Ferreira, e Pesce (2007) com o seu estudo mostraram 

que adolescentes do sexo feminino são mais propensas a baixa-autoestima e insatisfação com 
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a vida. Outro estudo revela que os indivíduos pertencentes a uma faixa etária mais baixa 

apresentam índices inferiores de mal-estar psicológico (Silva et al., 2007).  

O estado civil de um individuo pode influenciar a prática de exercício físico, a saúde 

mental (Souto, 2012) e o bem-estar psicológico (Silva et al., 2007). Camões e Lopes (2008) 

mostraram no seu estudo que a proporção de mulheres solteiras e divorciadas que pratica 

atividade física é superior à de mulheres casadas e viúvas. No mesmo estudo, verificou-se que 

os homens solteiros apresentam comportamentos semelhantes às mulheres, havendo assim 

mais homens solteiros a praticar atividade física do que homens tendo relacionamentos. Ainda 

quanto à variável estado civil, Silva et al. (2007) dizem que diversos estudos, mostram que o 

casamento está associado a um maior nível de bem-estar psicológico. 

Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Mano, e Martins (2009) realizaram um estudo que 

tinha como finalidade conhecer a relação entre o exercício físico, a depressão e o índice de 

massa corporal, numa amostra constituída por 175 participantes, com idades compreendidas 

entre os 18 e 27 anos. Os seus resultados indicaram a existência de uma correlação negativa 

entre o exercício físico e a depressão, com significância estatística. O grupo que não pratica 

exercício físico recomendado manifesta valores médios de depressão superiores. Este estudo 

possibilitou confirmar estudos prévios que demonstraram os efeitos positivos do exercício 

físico sobre a depressão. Os mesmos autores acrescentam que vários estudos têm evidenciado 

o potencial papel da atividade física na prevenção e/ou tratamento da depressão e dos sintomas 

depressivos (Vasconcelos-Raposo et al., 2009).  

Num estudo que objetivava verificar a associação entre a atividade física e a qualidade 

de vida, com 863 indivíduos, Silva e colaboradores (2010) apontam a existência de uma 

correlação positiva entre a atividade física e a qualidade de vida do individuo (Silva et al., 

2010). 
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Do mesmo modo, outro estudo com 219 adolescentes, que pretendia observar o impacto 

do exercício físico na satisfação com a vida, revela que os praticantes de exercício físico 

demonstram um mais alto nível de satisfação com a vida comparativamente com os não 

praticantes (Lucas, Freitas, Oliveira, Machado, & Monteiro, 2012). 

A qualidade de sono é outro fator importante para a saúde, tanto física como mental, 

assim como para o bem-estar. Existem evidências que suportam a hipótese de uma relação 

entre este fator e os níveis de saúde mental e bem-estar. Nomeadamente, a população 

psiquiátrica relata, na sua maioria, perturbações de sono e/ou uma reduzida qualidade de sono. 

De acordo com o Manual de Diagnóstico das Perturbações Mentais, alterações no sono podem, 

do mesmo modo, ser entendidas como sinais de depressão (Vasconcelos-Raposo et al., 2009).  

Um estudo mostra que indivíduos que apresentam ansiedade sofrem de insónias 

principalmente no início da noite e avaliam de forma negativa o seu sono, passando por vários 

episódios de pânico durante o mesmo (Cheik et al., 2003). O estudo realizado por Boscolo, 

Sacco, Antunes, Mello, e Tufik (2007) evidencia que uma boa qualidade do sono pode estar 

relacionada com um melhor desempenho cognitivo.  

As conclusões de um estudo revelam uma associação entre a presença de uma 

perturbação de sono (insónia) e níveis reduzidos de qualidade de vida, elevados níveis de 

depressão, ansiedade e perceção de stress (Le Blanc et al., 2007).     

A literatura aponta para uma associação entre a qualidade subjetiva de sono e sintomas 

patológicos físicos e mentais. Um estudo com uma amostra de 196 sujeitos que pretendia 

avaliar a qualidade subjetiva do sono, a duração de sono, o tempo de latência para o início do 

sono com o nível de depressão, sintomas físicos, ansiedade-traço e comportamentos 

alimentares patológicos, concluiu a existência de uma correlação negativa (forte) entre a 

qualidade de sono subjetiva e os níveis de depressão, ansiedade-traço e sintomas físicos 

(Augner, 2011). 



73 
 

Num estudo envolvendo uma amostra aleatória de 402 adultos o qual objetivava avaliar 

a relação entre queixas de sono e queixas de depressão e ansiedade, os resultados obtidos 

apontam para uma inter-relação entre perturbações do sono e sintomas depressivos e ansiosos 

(Spoormaker & Van Den Bout, 2005). 

Ainda, um estudo com 4181 indivíduos com o objetivo de analisar as relações entre as 

perturbações de ansiedade, a qualidade de sono e o comprometimento funcional, revelou que a 

maioria das perturbações de ansiedade estão moderadamente associadas a uma redução da 

qualidade do sono (Ramsawh, Stein, Belik, Jacobi, & Sareen 2009).  

Uma forma de melhorar a qualidade do sono é praticar atividade física regularmente 

(Boscolo et al., 2007). A nível psicológico, leva a uma diminuição de stress, depressão e 

ansiedade e a uma melhoria da autoestima (Alves & Batista, 2006). Moraes et al. (2007) alude 

ao estudo feito por McNeit et al. (1991) onde se verificou que em idosos praticantes de 

atividade física há uma diminuição dos distúrbios do sono.  

Assim, de acordo com o exposto, a atividade física representa uma forma importante de 

prevenção mas igualmente de promoção da saúde numa dimensão biopsicossocial. Seria 

importante difundir a mesma em programas comunitários e da saúde, bem como numa possível 

componente de psicoterapia no tratamento da doença mental (De Mello et al., 2013; Martinsen, 

2008).  

Importa também fazer-se referência à alimentação, sendo esta uma das variáveis em 

estudo. Deste modo, começa-se por referir que, apesar da relevância atual numa perspetiva 

curativa, a nutrição e o comportamento alimentar têm vindo a ser, cada vez mais, considerados 

ao nível da prevenção primária (Viana, 2002). O mesmo autor salienta que as características 

da dieta, o desequilíbrio nos nutrientes que a compõe, os excessos ou o défice relativo de alguns 

elementos, têm consequências negativas nos índices de saúde imediatos e a longo prazo dos 

indivíduos, reduzindo a sua qualidade de vida. Deste modo, a literatura sugere a premissa de 
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que a saúde é, acima de tudo, um bem cuja manutenção depende, antes de mais, do 

comportamento e empenho de cada indivíduo, na garantia de melhor qualidade de vida em 

geral.  

Viana (2002) menciona que, para o “senso-comum”, a Psicologia tem permanecido 

fundamentalmente relacionada com a saúde mental. Todavia, o autor alerta para o facto de não 

se poder esquecer que, sendo o comportamento o objeto de análise da Psicologia, esta parece 

ser mais adequadamente associada ao comportamento dos indivíduos em vários contextos 

normais de vida, designadamente aqueles que estão relacionados com o binómio saúde/doença. 

Deste modo, o comportamento alimentar assume-se como um fator do estilo de vida com 

significativa e direta influência na saúde e na doença. Por conseguinte e atendendo às suas 

características, o comportamento alimentar é “intrinsecamente” investigável através dos 

métodos da Psicologia (Viana, 2002). Estes pressupostos sustentam a tese que enfatiza a 

pertinência da aplicação da Psicologia da Saúde a este domínio, objetivando a prevenção de 

patologias decorrentes de comportamentos alimentares desequilibrados. Educar para a saúde 

exige ensinar novos hábitos de vida e mudar outros, como a adesão à prática de exercício físico, 

sendo estas variáveis determinantes de níveis elevados de saúde mental, bem como preditoras 

de satisfação com a vida.  

Deste modo, o presente estudo pretende, de forma geral, verificar o efeito da prática de 

exercício físico na saúde mental e na satisfação com a vida, tendo em conta as variáveis 

sociodemográficas (género, idade, estado civil, filhos, perceção subjetiva da qualidade de sono, 

apetite e alimentação). Especificamente, o mesmo objetiva comparar indivíduos ao nível da 

satisfação com a vida e das dimensões da saúde mental, tendo em conta as variáveis 

sociodemográficas supracitadas, bem como, as razões para a prática de exercício físico. Além 

disso, observar se existe alguma relação entre as variáveis satisfação com a vida e saúde mental 

constitui outro objetivo. 



75 
 

Metodologia 

Tipo de investigação  

O estudo delineado para esta pesquisa é de natureza descritivo-correlacional e analítico, 

na medida em que se procura descrever as características dos indivíduos estudados e 

correlacional ao pretender avaliar a relação que existe entre dois ou mais conceitos, categorias 

ou variáveis, sem que se intervenha ativamente para as influenciar. É simultaneamente 

analítico, permitindo relacionar as variáveis com o tema em estudo. 

Caraterização da amostra 

A amostra é constituída por 222 indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 

70 anos (M = 35.4; DP = 14.4), predominantemente de sexo feminino (77.4%), casados ou em 

união de facto (49.1%) e/ou sem filhos (55.7%). A maioria vive com a família nuclear 

(descendentes e/ou ascendentes) (65.5%). Em média, os elementos da mesma amostra dormem 

7.18 horas por noite, existindo 35 (15.8%) que referiram não dormir bem. Quanto ao exercício 

físico, a maioria pratica regularmente (62.2%), existindo 53 (23.9%) que nunca praticam. Os 

motivos mais frequentes para a prática de exercício são por gosto (74.0%), pelos benefícios 

que traz à saúde (61.5%) e pelo bem-estar que proporciona (57.4%). A maior parte dos 

indivíduos da amostra referiu ter apetite alimentar (97.3%) e uma alimentação saudável 

(89.5%) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Caraterização da amostra. 

Variáveis Categorias n % 

Género (N = 221) Feminino 171 77.4 

 Masculino 50 22.6 

Estado civil (N = 222) Solteiro 82 36.9 

 Casado/Em união de facto 109 49.1 

 Divorciado/Separado 30 13.5 

 Viúvo 1 0.5 

Número de filhos (N = 221) Sem filhos 123 55.7 

 1 filho 25 11.3 

 2 filhos 66 29.9 

 3 filhos 7 3.2 

Com quem vive (N = 218) 

Família Nuclear (descendentes e/ou 

ascendentes) 

143 65.6 

 Marido/Companheiro 41 18.8 

 Família monoparental (1 dos pais e filhos) 18 8.3 

 Sozinho 10 4.6 

 Outros 6 2.8 

Dorme bem (N = 222) Não 35 15.8 

 Sim 187 84.2 

Exercício físico (N = 222) Nunca 53 23.9 

 Esporádico 31 14.0 

 Regular 138 62.2 

Razões para a prática de exercício 

físico* (N = 169) 

Por gosto 125 74.0 

Por indicação médica 16 9.5 

 Pelo bem-estar que proporciona 97 57.4 

 Pelos benefícios que traz à saúde 104 61.5 

 Outras 8 4.7 

Apetite alimentar (N = 219) Não 6 2.7 

 Sim 213 97.3 

Alimentação saudável (N = 212) Não 22 10.5 

 Sim 188 89.5 

*questão com possibilidade de várias respostas. São apresentadas as frequências dos que responderam “sim” a 

cada opção.  

 



77 
 

Materiais  

Um questionário sociodemográfico foi elaborado de modo a caracterizar a amostra em 

estudo. Interrogou-se no mesmo acerca da prática de exercício físico. 

Os instrumentos selecionados para o estudo foram a SWLS (The Satisfaction With Life 

Scale) – Escala de satisfação com a vida (Dienner, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; 

Adaptação de Neto, Barros, & Barros, 1990), bem como o MHI (Mental Health Inventory) – 

Inventário de saúde mental (Veit & Ware, 1983), adaptação de Ribeiro, 2001). 

A SWLS foi validada para a nossa população por Neto, Barros, e Barros (1990) e por 

Simões (1992). Foi desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985) e Pavot e 

Diener (1993) com o objetivo de medir a qualidade de vida dos sujeitos (Ribeiro, 2007). A 

escala é constituída por 5 itens, os quais assentam em afirmações às quais o sujeito responde 

numa escala de likert de 7 pontos: de 1= “Não concordo totalmente” a 7= “Concordo 

totalmente”. O somatório das pontuações das respostas dadas nos cinco itens revela-nos a 

cotação da escala, a qual pode variar entre 5 (menor grau de satisfação com a vida) e 35 (maior 

grau de satisfação com a vida).  

O alfa de Cronbach (.880) obtido de modo a avaliar a consistência interna da escala 

revela uma boa consistência da mesma.  

O Mental Health Inventory – MHI ou o Inventário de Saúde Mental (Veit & Ware, 

1983; Adaptação de Ribeiro, 2001) começou a ser desenvolvido em 1975 com o objetivo de 

avaliar o distress psicológico e o bem-estar da população em geral. Contudo, poderá ser 

aplicado, do mesmo modo à população clínica. O instrumento foca, principalmente, sintomas 

de humor, de ansiedade e de perda de controlo emocional, pensamentos e comportamentos 

(Ribeiro, 2001). A versão utilizada neste estudo foi a adaptada e validada para a população 

portuguesa por Ribeiro (2001). O instrumento inclui 38 itens distribuídos por cinco escalas, 

que por sua vez se agrupam em duas grandes dimensões, nomeadamente, o Distress Psicológico 
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que inclui as escalas Ansiedade (10 itens: 3, 11, 13, 15, 25, 29, 32, 33, 35, 22), Depressão (5 

itens: 9, 27, 30, 36, 38) e Perda de Controlo emocional/comportamental (9 itens: 8, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 24, 28); e o Bem-Estar Psicológico que inclui as escalas Afeto positivo (11 itens: 1, 

4, 5, 6, 7, 12, 17, 26, 31, 34, 37) e Laços emocionais (3 itens: 2, 10, 23). Os itens do instrumento 

são apresentados numa escala ordinal de 5 ou 6 posições, sendo a soma dos itens de cada escala 

correspondente ao seu total. Existem itens da escala que foram invertidos de modo a que valores 

elevados na mesma correspondam a melhores níveis de saúde mental. 

A consistência interna da escala e das suas subescalas, obtida pelo Alfa de Cronbach, 

assemelham-se aos alcançados por Ribeiro (2001) e mostram níveis entre razoável (Laços 

Emocionais), boa (Depressão) e muito boa (MHI Total, Distress Psicológico, Ansiedade, Perda 

de Controlo Emocional/Comportamental, Bem-Estar Psicológico e Afeto Positivo).  

 

Quadro 2 – Valores do Alfa de Cronbach do MHI e das suas escalas (N = 222) 

Escalas/dimensões Nº de itens Alfa de Cronbach 

Distress Psicológico 24 .961 

Ansiedade 10 .917 

Depressão 5 .817 

Perda de Controlo Emocional/Comportamental 9 .907 

Bem-Estar Psicológico 14 .920 

Afeto Positivo 11 .909 

Laços Emocionais 3 .748 

MHI Total 38 .970 

 

As medidas descritivas relativas a SWLS, do MHI e suas subescalas estão apresentadas 

na Quadro 3. De acordo com Marôco (2011), os valores dos coeficientes de simetria e de 

curtose são inferiores a 1, em valor absoluto, o que indica uma normalidade das distribuições 

das variáveis, tornando, assim, a utilização de testes paramétricos possível e adequada.  
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Quadro 3 – Medidas descritivas da SWLS e do MHI. 

Escalas/dimensões Min. Mediana Máx. Média 

Desvio-

padrão 

Coef. 

Simetria 

Coef. 

Curtose 

SWLS 6.00 25.00 35.00 24.07 6.60 -0.59 -0.46 

Distress Psicológico 43.00 109.50 142.00 105.10 20.47 -0.72 -0.01 

Ansiedade 17.00 44.00 60.00 42.33 9.04 -0.51 -0.35 

Depressão 8.00 23.00 29.00 21.73 4.33 -0.77 0.21 

Perda de Controlo  14.00 43.00 53.00 41.37 7.93 -0.92 0.61 

Bem-Estar Psicológico 26.00 56.00 83.00 54.71 11.64 -0.32 -0.47 

Afeto Positivo 19.00 42.00 65.00 41.12 9.08 -0.16 -0.50 

Laços Emocionais 5.00 14.00 18.00 13.57 3.26 -0.60 -0.41 

MHI Total 71.00 165.00 224.00 159.64 30.83 -0.55 -0.26 

 

Procedimentos gerais 

A investigação necessita de procedimentos fundamentais para a elaboração da mesma. 

Deste modo, numa primeira instância, iniciou-se uma pesquisa de literatura, nomeadamente, 

em bases de dados, tais como a Pubmed, a Biblioteca do Conhecimento Online (B-on), a Scielo, 

etc., em revistas científicas e em livros, objetivando reunir e resumir as principais informações 

e conclusões sobre o tema. 

Seguidamente, ocorreu a escolha dos instrumentos e consequente construção do 

protocolo a ser aplicado (o qual se encontra em anexo). A amostra foi recolhida, tendo sido 

feito um pedido de consentimento informado aos participantes. Ressalva-se a disponibilidade 

por parte da investigadora para esclarecimentos de dúvidas. A garantia de total anonimato e 

confidencialidade dos dados recolhidos foi assegurada perante os participantes, além da sua 

utilização exclusiva para o presente estudo.  
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De modo a obter dados numa amostra ativa fisicamente, foi necessário solicitar auxílio 

a um instrutor de zumba para a aplicação dos protocolos. No entanto, os procedimentos 

anteriores mantiveram-se.  

Seguiu-se o tratamento estatístico dos dados recolhidos. Sendo assim, foi usado o 

programa informático Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22. Deste 

modo, construiu-se uma base de dados, de acordo com o protocolo, de modo a que os dados 

fossem introduzidos posteriormente. Foi testada a normalidade dos dados da amostra através 

da análise da Kurtosis (achatamento) e de Skewness (assimetria), bem como, propriedades 

psicométricas dos instrumentos, nomeadamente, a consistência interna. A discussão do estudo 

foi elaborada, após a análise estatística e resultados obtidos a partir do mesmo.  

Finalmente, teve lugar a redação escrita. Ressalta-se que se objetiva a divulgação dos 

principais resultados e conclusões da presente investigação no meio científico e não-cientifico.   

Procedimentos estatísticos  

A análise e tratamento dos dados foram efetuados com o programa informático 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22, para o Windows.  

As escalas bem como todos os instrumentos de medição devem ser válidos e confiáveis. 

A validade alude à capacidade do instrumento medir o constructo que pretende quantificar e a 

confiabilidade ou fiabilidade, à propriedade de mostrar resultados similares, livres de erro em 

repetidas medições. A confiabilidade é, porém, uma condição necessária, mas não suficiente 

para garantir a validade do instrumento. 

A fiabilidade permite avaliar a estabilidade temporal e a consistência interna ou 

homogeneidade dos itens que se efetua com a determinação do coeficiente alfa de Cronbach, 

cujos valores podem oscilar entre 0 e 1, sendo tanto melhor quanto mais elevado. Uma boa 

consistência interna deve exceder um alpha de .80 (Marôco, 2011). Diferentes autores apontam 

como valores de referência: muito boa para valores acima de .90; boa para valores entre .80 e 
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.90; média entre .70 e .80; razoável entre .60 e .70; medíocre entre .50 e .60; e inaceitável para 

valores inferiores a .50 (Marôco, 2011; Pestana & Gageiro, 2008).  

O estudo da significância da associação entre variáveis qualitativas (prática de exercício 

físico com o género, o estado civil e o número de filhos) foi feito através do Teste do Qui-

quadrado, que é um teste de proporções para o estudo de relações entre variáveis nominais. 

Aplica-se a uma amostra em que a variável nominal tem duas ou mais categorias comparando 

as frequências observadas com as que se esperam obter no universo, para se inferir sobre a 

relação existente entre as variáveis. Quando há relação entre as variáveis devem usar-se os 

resíduos ajustados estandardizados para localizar as diferenças. Para Pestana e Gageiro (2008), 

o uso dos valores residuais em variáveis nominais torna-se mais potente que o teste de x2, 

porque os resíduos ajustados, na forma estandardizada, fornecem informações acerca das 

células que mais se afastam da independência entre as variáveis ou, por outras palavras, os 

valores elevados dos resíduos indicam uma relação de dependência. 

Analisou-se as relações entre variáveis quantitativas (pontuações da SWLS e das 

escalas do MHI) através do Coeficiente de Correlação de Pearson, que é uma medida de 

associação linear usada para o estudo de variáveis quantitativas sendo que os valores oscilam 

entre -1 e 1; se a associação for negativa a variação entre as variáveis ocorre em sentido 

contrário, isto é, o aumento dos índices de uma variável está associado, em média, à diminuição 

da outra; se for positiva a variação das variáveis ocorre no mesmo sentido. Como indicadores 

de referência são apontados os seguintes valores absolutos:  

 r < .20 – associação muito baixa 

 .20 ≤ r ≤ .39 – associação baixa 

 .40 ≤ r ≤ .69 – associação moderada 

 .70 ≤ r ≤ .89 – associação alta 

 .90 ≤ r ≤ 1 – associação muito alta 
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A comparação dos coeficientes deve ser feita em termos do seu valor ao quadrado 

designado por coeficiente de determinação (r2) que indica a percentagem de variação de uma 

variável explicada pela outra.  

Foi usado a ANOVA que permite comparar mais de dois grupos em estudo (Pestana & 

Gageiro, 2008), no caso concreto o estudo do efeito do exercício físico na SWLS e no MHI, 

tendo em conta o género, o estado civil e número de filhos. Esta técnica paramétrica foi usada 

na medida que as variáveis apresentam uma distribuição normal, além de ter sido suportada, 

de igual modo, pela dimensão da amostra (N = 222) (Pestana & Gageiro, 2008). Calculou-se 

os coeficientes de assimetria e curtose para testar os desvios à normalidade e avaliou-se, pelo 

Teste de Levene, a homogeneidade das variâncias. Assim, para o estudo da normalidade da 

distribuição das variáveis usou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), enquanto para testar 

a homogeneidade das variâncias se recorreu ao teste de Levene, na medida em que este se 

assume como um dos mais potentes (Marôco, 2011).  

Foi estudada a significância das diferenças das pontuações da SWLS e das escalas do 

MHI entre dois grupos independentes através de teste t de Student para amostras 

independentes. Relativamente à dimensão do efeito na comparação entre dois grupos 

independentes (Teste t de Student), foi usado o d de cohen, sendo considerados os valores de 

referência de propostos por Marôco (2011), especificamente, pequeno (d ≤ .20), médio (.20 < 

d ≤ .50), elevado (.50 < d ≤ 1) e muito elevado (d > 1). Foi utilizado também o eta quadrado 

(ηp
2), para as restantes análises, e usado como referências: efeito pequeno (ηp

2 ≤ .05), médio 

(.05 < η2 ≤ .25), elevado (.25 < ηp
2 ≤ .50) e muito elevado (ηp

2 > .50) (Marôco, 2011).  

Na análise estatística, utilizou-se um nível de significância de 5%. 

Após estas considerações metodológicas, far-se-á a apresentação e análise dos 

resultados. 
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Resultados 

Associação da prática de exercício físico com o género, estado civil e número de 

filhos 

A prática de exercício físico não está significativamente associada nem com o género 

(p = .065), nem com o estado civil (p = .519) nem com o número de filhos (p = .196) (Quadro 

4). 

Quadro 4 – Associação do nível de exercício físico com o género, estado civil e número de filhos. 

Variáveis Categorias Nunca Esporádico Regular 

Teste Qui-

Quadrado 

Género  Feminino (n = 171) 36 (21.1%) 22 (12.9%) 113 (66.1%) 

p = .065 

 Masculino (n = 50) 17 (34.0%) 9 (18.0%) 24 (48.0%) 

Estado 

Civil  

Solteiro (n = 82) 22 (26.8%) 11 (13.4%) 49 (59.8%) 

p = .519 

 

Casado/Em união de facto  

(n = 109) 

21 (19.3%) 15 (13.8%) 73 (67.0%) 

 Divorciado/Separado (n = 30) 10 (33.3%) 4 (13.3%) 16 (53.3%) 

Nº de Filhos  Sem filhos (n = 123) 33 (26.8%) 20 (16.3%) 70 (56.9%)  

 1 filho (n = 25) 6 (24.0%) 4 (16.0%) 15 (60.0%) p = .196 

 2 ou mais filhos (n = 73) 13 (17.8%) 6 (8.2%) 54 (74.0%)  

 

Relação da idade e do número de horas de sono com a SWLS e o MHI 

O coeficiente de correlação da idade com a SWLS (r = .062) mostra a inexistência de 

correlação entre a idade e a satisfação com a vida. Os coeficientes de correlação da idade com 

as escalas do MHI são todos positivos mas de baixa intensidade, variando entre .121 e .161. 

No caso das horas de sono, a correlação com a SWLS (r = .239) é positiva mas de baixa 

intensidade, indicando uma ligeira tendência de aumento da satisfação com a vida com o 
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aumento do número de horas de sono. A tendência é semelhante na correlação do número de 

horas de sono com as subescalas do MHI (Quadro 5).  

Quadro 5 – Correlação da idade e do número de horas de sono com a SWLS e as escalas do MHI 

 Idade  Número de horas de sono 

 r r2  r r2 

SWLS .062 .004  .239 .057 

Distress Psicológico .144 .021  .211 .045 

Ansiedade .140 .020  .172 .030 

Depressão .153 .023  .170 .029 

Perda de Controlo  .134 .018  .259 .067 

Bem-Estar Psicológico .153 .023  .301 .091 

Afeto Positivo .121 .015  .254 .065 

Laços Emocionais .149 .022  .301  .091 

MHI Total .161 .026  .241 .058 

 

Efeito da prática de exercício físico, do género, do estado civil e do número de 

filhos na SWLS e no MHI 

Foram utilizadas ANOVAS a dois fatores, para cada uma das dimensões, cujos 

resultados são apresentados nas Quadros 6 a 10, para estudar o efeito da prática do exercício 

físico na SWLS e no MHI tendo em conta o género, o estado civil e o número de filhos  

Na Quadro 6 são apresentados os resultados dos efeitos da interação entre a prática de 

exercício físico e os três fatores considerados. Conclui-se, a partir dos resultados obtidos, que 

não existe interação significativa do exercício físico com nenhuma das três variáveis (p > .05), 

ou seja, a influência do exercício físico na SWLS e nas escalas do MHI é idêntica nos diferentes 

níveis das variáveis género, estado civil e número de filhos.  
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Quadro 6 – Efeitos da interação da prática de exercício físico com o género, com o estado civil e com 

o número de filhos na SWLS e no MHI.  

Escalas/dimensões 

Interação 

Exercício Físico x Género 

 Interação 

Exercício Físico x Estado Civil 

 Interação 

Exercício Físico x Nº Filhos 

F p ηp
2 P.O.  F p ηp

2 P.O.  F p ηp
2 P.O. 

SWLS 0.240 .786 .002 .087  0.755 .556 .014 .241  0.631 .641 .012 .205 

Distress Psicológico 1.592 .206 .016 .335  0.775 .543 .016 .246  0.638 .636 .013 .206 

Ansiedade 1.137 .323 .011 .249  0.742 .564 .014 .237  0.671 .613 .013 .216 

Depressão 2.152 .119 .020 .438  0.927 .449 .018 .291  0.869 .483 .017 .274 

Perda de Controlo  1.522 .221 .014 .322  0.749 .560 .014 .239  0.650 .627 .012 .210 

Bem-Estar Psicológico 0.024 .976 .000 .054  0.203 .937 .004 .093  0.415 .798 .008 .145 

Afeto Positivo 0.013 .987 .000 .052  0.382 .821 .007 .137  0.549 .700 .011 .182 

Laços Emocionais 0.149 .862 .001 .073  0.106 .980 .002 .071  0.144 .966 .003 .080 

MHI Total 0.681 .508 .007 .164  0.590 .670 .012 .193  0.562 .690 .012 .185 

Fatores: Exercício Físico (Nunca/Esporádico/Regular); Género (Feminino; Masculino); Estado Civil (Solteiro; 

Casado/Em união de facto; Divorciado/Separado); Número de filhos (Sem filhos; 1 filho; 2 ou mais filhos); 

   

No que diz respeito ao efeito da prática de exercício físico, conclui-se que influencia 

tanto a satisfação com a vida como a saúde mental, com exceção da escala da depressão onde 

não se observam diferenças significativas entre os indivíduos que nunca praticam exercício 

físico, os que o fazem esporádica e os que praticam regularmente (F = 1.780; p = .171; ɳp
2 

= .016). O efeito na dimensão perda de controlo está próximo da significância estatística (F = 

2.883; p = .058; ɳp
2 = .026). Sucintamente, os indivíduos praticantes de exercício físico 

(esporádico ou regular) têm maior satisfação com a vida e têm melhores índices de saúde 

mental do que os que nunca o fazem. Não existem diferenças significativas entre os que 

praticam exercício esporadicamente e os que o fazem regularmente. 
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Quadro 7 – Efeito da prática do exercício na SWLS e no MHI.  

Escalas/dimensões 

Prática de exercício físico 

F p ηp
2 P.O. Nunca 

(n = 53) 

Esporádico 

(n = 31) 

Regular 

(n = 135) 

SWLS 21.94 (6.67)a 24.06 (6.49)ab 24.90 (6.45)b 4.039 .019 .036 .716 

Distress Psicológico 98.94 (21.45) 112.14 (16.06)a 105.98 (20.44)a 3.946 .021 .037 .704 

Ansiedade 39.25 (9.10) 45.60 (7.23)a 42.80 (9.08)a 4.998 .008 .046 .809 

Depressão 20.85 (4.49) 22.74 (3.65) 21.84 (4.37) 1.780 .171 .016 .370 

Perda de Controlo  39.32 (8.79) 43.59 (6.06) 41.69 (7.80) 2.883 .058 .026 .560 

Bem-Estar Psicológico 49.54 (10.52) 56.97 (9.40)a 56.30 (12.01)a 7.272 .001 .066 .934 

Afeto Positivo 37.17 (8.35) 43.29 (7.65)a 42.18 (9.26)a 6.951 .001 .062 .923 

Laços Emocionais 12.42 (2.88)a 13.68 (3.02)ab 14.01 (3.36)b 4.774 .009 .043 .790 

MHI Total 148.29 (30.56) 169.66 (23.99)a 162.08 (31.25)a 5.344 .006 .052 .836 

a,b. Não existem diferenças significativas entre grupos com a mesma letra: p > .05 nos testes posthoc Tukey HSD. 

Relativamente ao género, não existem diferenças estatisticamente significativas na 

SWLS entre homens e mulheres (F = 0.319; p = .573; ɳp
2 = .002). Em relação à saúde mental, 

os homens apresentam pontuações superiores nas escalas e subescalas do MHI, sendo as 

diferenças significativas, ou próximas da significância estatística a um nível de significância 

de 5%, exceto os laços emocionais (F = 0.510; p = .476; ɳp
2 = .002). A dimensão do efeito é 

pequena em todos os casos (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Efeito do género na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Género 

F p ηp
2 P.O. Feminino 

(n = 169) 

Masculino 

(n = 49) 

SWLS 24.02 (6.59) 24.49 (6.47) 0.319 .573 .002 .087 

Distress Psicológico 103.70 (20.42) 110.66 (19.28) 5.524 .020 .027 .648 

Ansiedade 41.65 (9.10) 44.94 (8.31) 6.506 .011 .031 .719 

Depressão 21.46 (4.28) 22.80 (4.29) 5.643 .018 .026 .657 

Perda de Controlo  40.89 (7.86) 43.43 (7.41) 4.329 .039 .020 .544 

Bem-Estar Psicológico 54.11 (11.39) 57.19 (12.01) 3.409 .066 .017 .451 

Afeto Positivo 40.53 (8.79) 43.47 (9.67) 4.798 .030 .023 .587 

Laços Emocionais 13.53 (3.27) 13.82 (3.12) 0.510 .476 .002 .110 

MHI Total 157.47 (30.63) 167.85 (29.43) 5.060 .026 .026 .610 

 

Relativamente ao estado civil (Quadro 9), apenas existem diferenças significativas de 

dimensão média nos laços emocionais (F = 5.921; p = .003; ɳp
2 = .054). Os indivíduos casados 

ou em união de facto têm pontuações nos laços emocionais significativamente superiores aos 

solteiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Quadro 9 – Efeito estado civil na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Estado civil 

F p ηp
2 P.O. Solteiro  

(n = 82) 

Casado/Em união 

de facto (n = 109) 

Divorciado/ 

Separado (n = 30) 

SWLS 23.40 (6.93) 24.78 (6.28) 23.45 (6.83) 0.210 .811 .002 .082 

Distress Psicológico 100.51 (22.00) 108.28 (19.20) 106.83 (18.91) 1.411 .246 .014 .300 

Ansiedade 40.25 (9.35) 43.80 (8.87) 42.93 (7.99) 1.796 .169 .017 .373 

Depressão 20.73 (4.75) 22.41 (3.95) 21.97 (4.05) 1.023 .361 .010 .227 

Perda de Controlo  39.59 (8.90) 42.58 (6.99) 41.93 (7.75) 1.427 .242 .014 .304 

Bem-Estar Psicológico 52.23 (11.99) 56.81 (10.94) 54.46 (11.99) 1.709 .184 .017 .357 

Afeto Positivo 39.67 (9.27) 42.23 (8.60) 41.25 (10.10) 0.682 .507 .007 .164 

Laços Emocionais 12.54 (3.55)b 14.44 (2.94)a 13.30 (2.63)ab 5.921 .003 .054 .874 

MHI Total 152.67 (32.59) 165.11 (28.64) 161.07 (29.94) 1.608 .203 .017 .337 

a. grupos sem diferenças significativas: p > .05 nos testes posthoc Tukey HSD. 

 

O número de filhos não tem efeito estatisticamente significativo (p > .05) nem na SWLS 

nem nas escalas do MHI (Quadro 10). Apesar de não existir significância estatística, observa-

se que, de uma forma geral, os indivíduos com filhos têm níveis de satisfação com a vida e de 

saúde mental superior aos que não têm filhos. No caso dos laços emocionais, as diferenças 

estão próximas da significância estatística (p = .076) com efeito pequeno.  
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Quadro 10 – Efeito do número de filhos na SWLS e no MHI. 

Escalas/dimensões 

Número de filhos 

F p ηp
2 P.O. Sem filhos  

(n = 123) 

1 filho  

(n = 25) 

2 ou mais filhos 

(n = 73) 

SWLS 23.53 (6.87) 24.68 (4.87) 24.62 (6.56) 0.250 .779 .002 .089 

Distress Psicológico 102.03 (21.32) 107.76 (19.76) 109.49 (18.28) 1.313 .271 .013 .282 

Ansiedade 40.82 (9.09) 44.30 (9.07) 44.19 (8.50) 1.866 .157 .018 .386 

Depressão 21.07 (4.64) 21.96 (3.93) 22.71 (3.67) 0.918 .401 .009 .208 

Perda de Controlo  40.10 (8.51) 42.39 (7.05) 43.14 (6.80) 1.291 .277 .012 .278 

Bem-Estar Psicológico 53.02 (11.60) 59.38 (10.31) 56.12 (11.58) 1.483 .229 .015 .314 

Afeto Positivo 40.05 (9.12) 44.22 (8.45) 41.79 (8.92) 0.848 .430 .008 .194 

Laços Emocionais 12.97 (3.32) 14.83 (2.25) 14.19 (3.25) 2.614 .076 .025 .517 

MHI Total 154.94 (31.60) 167.67 (26.78) 165.53 (29.12) 1.349 .262 .014 .288 

 

Comparação das pontuações da SWLS e do MHI quanto ao sono, apetite, e 

alimentação 

Os indivíduos que referiram dormir bem têm níveis mais elevados de satisfação com a 

vida e de saúde mental do que os que referiram que não dormem bem (Quadro 11). As 

diferenças são estatisticamente significativas tanto na SWLS como nas escalas do MHI (p 

< .001) sendo a dimensão do efeito elevada em todos os casos (d > .50). 
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Quadro 11 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por qualidade do sono. 

Escalas/dimensões 

Dorme bem  

p 

 

d de Cohen 

 

Sim 

(n = 187) 

Não 

 (n = 35) 

Teste  

T de Student 

SWLS 24.81 (6.29) 19.91 (6.83) 4.068 < .001 .74 

Distress Psicológico 107.53 (19.39) 93.26 (21.76) 3.884 < .001 .70 

Ansiedade 43.32 (8.61) 37.31 (9.58) 3.697 < .001 .66 

Depressão 22.16 (4.11) 19.46 (4.77) 3.478 .001 .63 

Perda de Controlo  42.31 (7.46) 36.49 (8.58) 4.122  .001 .73 

Bem-Estar Psicológico 56.38 (11.02) 45.88 (10.95) 5.024 < .001 .90 

Afeto Positivo 42.31 (8.74) 34.85 (8.37) 4.591 < .001 .82 

Laços Emocionais 14.01 (3.05) 11.24 (3.37) 4.778 < .001 .85 

MHI Total 163.73 (29.35) 139.18 (30.3) 4.363 < .001 .80 

 

Relativamente ao apetite alimentar, não existem diferenças estatisticamente 

significativas nem na satisfação com a vida nem na saúde mental entre os que têm apetite 

alimentar e os que não têm. Apesar de não existirem diferenças significativas, observam-se 

diferenças de dimensão média/elevada no distress psicológico e nas suas subescalas, com os 

indivíduos que têm apetite a apresentarem melhor saúde mental. 

Os indivíduos que referiram ter uma alimentação saudável e variada têm níveis mais 

elevados de satisfação com a vida e de saúde mental do que os restantes (Quadro 12). As 

diferenças são estatisticamente significativas tanto na SWLS como nas escalas do MHI (p 

< .05) sendo a dimensão do efeito elevada em todos os casos (d ≥ .50). 
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Quadro 12 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por alimentação. 

Escalas/dimensões 

Alimentação saudável e variada  

p 

 

d de Cohen 

 

Sim 

(n = 188) 

Não 

 (n = 22)  

Teste  

T de Student 

SWLS 24.48 (6.27) 21.23 (7.87) 2.232 .027 .49 

Distress Psicológico 106.78 (20.06) 92.77 (22.07) 3.051 .003 .68 

Ansiedade 42.90 (9.03) 37.82 (9.00) 2.494 .013 .56 

Depressão 21.98 (4.24) 19.45 (4.77) 2.603 .010 .58 

Perda de Controlo  42.16 (7.52) 35.50 (9.43) 3.814 < .001 .84 

Bem-Estar Psicológico 55.51 (11.32) 49.36 (12.73) 2.365 .019 .53 

Afeto Positivo 41.66 (8.84) 37.32 (9.99) 2.147 .033 .48 

Laços Emocionais 13.76 (3.22) 12.05 (3.61) 2.332  .021 .53 

MHI Total 162.22 (29.94) 142.14 (33.48) 2.916 .004 .65 

 

Comparação das pontuações da SWLS e do MHI quanto às razões para a prática 

de exercício (entre os que fazem exercício de forma regular ou esporádica) 

Quanto às razões pelas quais fazem exercício, não existem diferenças estatisticamente 

significativas na SWLS entre os que o fazem por gosto e os que referiram não fazer exercício 

por gosto (p = .172). Os que fazem exercício por gosto têm melhores níveis de saúde mental, 

sendo as diferenças significativas, ou próximas da significância estatística, e de média 

dimensão, em todas as escalas do MHI com exceção da ansiedade e dos laços emocionais 

(Quadro 13). 
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Quadro 13 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por razões para a prática de exercício 

físico: por gosto. 

Escalas/dimensões 

Faz exercício por gosto  

p 

 

d de Cohen 

 

Sim 

(n=  125) 

Não 

 (n= 44) 

Teste  

T de Student 

SWLS 25.15 (6.43) 23.57 (6.44) 1.371 .172 .24 

Distress Psicológico 108.88 (19.52) 102.40 (20.00) 1.825 .070 .32 

Ansiedade 43.92 (8.70) 41.70 (9.02) 1.420 .157 .25 

Depressão 22.42 (4.24) 20.84 (4.08) 2.121 .035 .37 

Perda de Controlo  42.77 (7.39) 40.02 (7.65) 2.089 .038 .35 

Bem-Estar Psicológico 57.57 (11.44) 53.36 (11.26) 2.049 .042 .36 

Afeto Positivo 43.25 (9.00) 40.02 (8.51) 2.044 .043 .36 

Laços Emocionais 14.16 (3.25) 13.35 (3.37) 1.388 .167 .25 

MHI Total 166.75 (29.55) 155.08 (30.02) 2.122 .036 .38 

 

Os indivíduos que fazem exercício por indicação médica têm menores índices de 

satisfação com a vida e de saúde mental do que os restantes (Quadro 14). As diferenças apenas 

não são significativas na SWLS (p = .080) e no afeto positivo (p = .117), no entanto são de 

dimensão média. Nas restantes escalas do MHI a dimensão do efeito é elevada (d > .50). 
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Quadro 14 – Comparação dos scores da SWLS e do MHI por razões para a prática de exercício físico: 

indicação médica. 

Escalas/dimensões 

Faz exercício por indicação médica  

p 
 d de Cohen 

Sim 

(n = 16) 

Não 

 (n = 153) 

Teste  

T de Student 

SWLS 21.86 (7.36) 25.01 (6.32) -1.764 .080 .48 

Distress Psicológico 91.53 (20.87) 108.80 (19.00) -3.313 .001 .84 

Ansiedade 36.33 (9.34) 44.05 (8.47) -3.328 .001 .85 

Depressão 19.19 (4.76) 22.31 (4.09) -2.853 .005 .72 

Perda de Controlo  35.81 (7.34) 42.71 (7.27) -3.600 < .001 .87 

Bem-Estar Psicológico 50.40 (11.38) 57.08 (11.38) -2.161 .032 .57 

Afeto Positivo 38.93 (9.94) 42.75 (8.82) -1.576 .117 .42 

Laços Emocionais 11.75 (3.09) 14.18 (3.23) -2.871 .005 .75 

MHI Total 140.36 (30.09) 166.02 (29.07) -3.131 .002 .83 

 

Não existem diferenças significativas, nem na SWLS nem no MHI, entre os que fazem 

exercício pelo bem-estar que proporciona e os restantes, nem entre os que fazem exercício 

pelos benefícios que traz à saúde e os que não fazem por este motivo. Em todos os casos a 

dimensão do efeito é pequena (d < .20). 

 

Correlação entre a SWLS e o MHI  

Na Quadro 15 apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson do MHI total e 

das suas dimensões com a SWLS. A partir das correlações obtidas, uma vez que todas elas são 

positivas e elevadas, conclui-se que níveis elevados de saúde mental estão associados a níveis 

elevados de satisfação com a vida.  
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Quadro 15 – Correlação entre a SWLS e MHI. 

MHI 

SWLS 

r  r2 

Distress Psicológico .668 .446 

Ansiedade .573 .328 

Depressão .623 .388 

Perda de Controlo  .688 .473 

Bem-Estar Psicológico .767 .588 

Afeto Positivo .748 .560 

Laços Emocionais .632 .399 

MHI Total .745 .555 

r - Coeficiente de correlação de Pearson. 

 

Discussão 

Tendo em conta a análise dos dados e os resultados obtidos, poderá referir-se que a 

maioria dos participantes pratica regularmente exercício físico, estando os mesmos em 

conformidade com a literatura, na medida em que se tem constatado uma adesão mais intensa 

e vigorosa a práticas desportivas, sobretudo por parte do sexo masculino (Afonso, 2013; Santos 

et al., 2011). No entanto, Fernandes et al. (2009), através do seu estudo com pessoas idosas, 

verificaram que cerca de 41.1% são fisicamente inativos, revelando elevados níveis de 

inatividade física, tendo em conta as recomendações internacionais da prática de atividade 

física. Os mesmos autores referem que os indivíduos em faixas etárias mais baixas são os que 

revelam níveis mais elevados de atividade física. Deste modo, os autores reforçam a 

necessidade de mais campanhas de sensibilização junto de toda a população, a fim de se mostrar 

que a atividade física é um importante mecanismo comportamental para atenuar os efeitos 

degenerativos do envelhecimento nos domínios físico, social e mental, bem como promove a 

independência funcional, resultando em significativos ganhos de autonomia.  
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Neste contexto, importa, ainda, referir a aparente divergência acerca da definição e 

classificação da inatividade física e sedentarismo, tendo em conta os pressupostos de dispêndio 

energético (Fernandes et al., 2009), pois os dados apurados na presente investigação sugerem 

que 62.2% dos participantes praticam exercício físico regularmente, depreendendo-se que os 

mesmos estão a participar em níveis de atividade física que lhes permitem benefícios para a 

saúde documentados na literatura. Desta prevalência, observa-se um perfil mais ativo por parte 

da presente amostra, ainda que se tenha de ter em consideração as medidas de avaliação, dado 

que as mesmas são distintas, bem como as faixas etárias consideradas. Esta situação poderá ser 

justificada, provavelmente, pelo facto de alguns elementos amostrais pertencerem a um grupo 

de praticantes de exercício físico regular – aulas de zumba. 

Ressalta-se aqui a importância de diferenciar alguns aspetos que se prendem 

essencialmente com o tipo de modalidade praticada. Especificamente, frequentar aulas de 

zumba e praticar um desporto vigoroso não será idêntico ao nível dos benefícios psicossociais 

que cada um acarreta, sendo relevante para a interpretação dos resultados. 

A zumba é uma modalidade de exercício físico, variante de dança-ginástica de 

inspiração latina. Esta pressupõe uma abordagem dinâmica e divertida, criando um ambiente 

festivo, no qual os seus praticantes sentem divertimento enquanto praticam exercício físico. 

Tende a beneficiar a autoestima e a extroversão, e levar a um aumento das competências sociais 

dentro ou fora do contexto da aula. 

Já a prática de um desporto requer motivação e associa-se a sentimentos de competição 

e desafio, podendo desencadear alguma ansiedade nalguns casos. Contudo, consegue criar nos 

seus praticantes um sentido de autocontrolo, de trabalho em equipa e de solidariedade. 

Dadas as características próprias das modalidades, cada uma atrai determinadas 

populações. O desporto, teoricamente, irá ser convidativo, em maior número, para o sexo 
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masculino, apesar de ser praticado cada vez mais pelo sexo feminino, facto que até se verificou 

na amostra em estudo.  

O exercício envolvendo dança (zumba) ou ginástica será mais chamativo à população 

feminina das camadas mais jovens, uma vez que integra movimentos que requerem alguma 

sensualidade corporal. 

De acordo com a análise dos dados obtidos na amostra em estudo, salienta-se que esta 

é constituída, em grande número, por praticantes de zumba, o que pode ser, em parte, refletido 

nalguns resultados. Nomeadamente, a prática de zumba (ginástica ou dança) foi a opção mais 

citada, perfazendo cerca de 65% dos participantes. Na sua maioria, estes participantes são do 

sexo feminino, pertencem a faixas etárias mais jovens (18 aos 40 anos) e ao estado civil casado 

ou em união de facto (aspeto que não foi diferenciado no questionário). Deste modo, como 

expectável, os praticantes de zumba/ginástica são, maioritariamente, mulheres jovens com as 

características e particularidades que este aspeto acarreta (dinamismo, sensualidade, 

desinibição, etc.), sendo estas recomendadas para este tipo de modalidade. O estado civil, como 

demonstrado no estudo, ainda que sem significância estatística, parece influenciar 

positivamente a satisfação com a vida e os níveis de saúde mental, na medida que estar num 

relacionamento está associado a pontuações mais elevadas em ambas escalas, podendo de 

alguma forma, estar também associado ao facto de estar incluído em aulas de zumba. Assim, a 

maioria da amostra frequenta aulas de zumba com os benefícios psicossociais que o mesmo 

traz, especificamente, o aumento da autoestima e de bem-estar, assim como da aptidão social, 

e a diminuição da inibição e sensação de stress e ansiedade.  

Estes aspetos consideram-se importantes na interpretação dos resultados alcançados. 

A literatura consultada demonstra evidências empíricas que revelam que o sexo, a par 

da idade, são fatores de influência da atividade física mais consistentes, sendo os adultos mais 

novos e do sexo masculino os que propendem a mostrar um estilo de vida mais ativo.  
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De acordo com os resultados apurados, poder-se-á dizer que os participantes revelam, 

na sua maioria, estilos de vida saudável, na medida em que não são sedentários e fazem uma 

alimentação saudável, sendo igualmente favorável o facto de terem uma boa higiene do sono. 

Esta evidência pode sugerir que estes fatores, em presença na amostra em estudo, poderão ser 

indicadores de boa saúde mental, corroborando-se com as justificações dadas pelos mesmos 

para a prática de exercício físico, sobretudo, os benefícios que acarretam para a sua saúde e 

pelo bem-estar que o mesmo proporciona.   

No que se refere aos resultados relativos à associação da prática de exercício físico com 

o género, estado civil e número de filhos, constatou-se que esta não se associa a qualquer destas 

variáveis independentes. Contudo, caracterizando a amostra fisicamente ativa deste estudo, 

ficou revelado que, contrariamente à literatura consultada, o género feminino, os participantes 

casados ou em união de facto, e os sujeitos sem filhos são aqueles que apresentam maior 

percentagem na prática regular de exercício físico. Procurou-se também estudar o efeito da 

prática do exercício físico na satisfação com a vida dos sujeitos da amostra e na sua saúde 

mental, tendo em conta as variáveis independentes referidas. Os resultados demonstram não 

existir qualquer interação significativa do exercício físico com nenhuma das três variáveis.  

Constatou-se que a prática de exercício físico influencia a satisfação com a vida e a 

saúde mental dos participantes, com exceção da depressão onde não se observam diferenças 

significativas entre os indivíduos que nunca praticam exercício físico, os que o fazem 

esporadicamente e os que praticam regularmente. No que concerne aos resultados obtidos em 

relação à influência da prática de exercício físico na depressão, ainda que não se tenham 

encontrado diferenças estatisticamente significativas, não significa que não exista um efeito 

substancial real a este nível. Na amostra em estudo, apenas não existiu evidência suficiente 

para tal, podendo ter existido alguns vieses para não se ter verificado, especificamente, as 

características da amostra (tamanho, disparidade de idade e nível de escolaridade, etc.) ou ainda 
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a modalidade praticada. Importa salientar que, segundo Fernandes et al. (2009), de entre os 

benefícios reportados na literatura destaca-se que a prática de atividade física está associada a 

uma melhoria da quantidade e qualidade do sono, a um padrão mais saudável de um conjunto 

de indicadores fisiológicos, a um melhor funcionamento cognitivo, a níveis mais elevados de 

satisfação com a vida e a uma menor prevalência e severidade dos sintomas de ansiedade e 

depressão, quer em populações clínicas, como não clínicas. A corroborar estas evidências, 

Brunes, Augestad, e Gudmundsdottir (2013) e Teixeira et al. (2013) também verificaram, nas 

suas investigações, níveis inferiores de depressão e ansiedade em sujeitos ativos moderada a 

intensamente, relativamente a sujeitos menos ativos.  

A evidência empírica do presente estudo sugere que os indivíduos que praticam 

exercício físico, esporádica ou regularmente, estão mais satisfeitos com a sua vida e têm 

melhores índices de saúde mental, comparativamente aos que nunca o praticam. Todavia, há a 

ressalvar que não existem diferenças significativas entre os que praticam exercício 

esporadicamente e os que o fazem regularmente, sugerindo que estes participantes, 

independentemente da frequência com que praticam exercício físico, se revelam satisfeitos com 

a sua vida e apresentam saúde mental. Fernandes et al. (2009) verificou que o aumento dos 

níveis de prática de atividade física resulta em níveis superiores de satisfação com a vida, 

autoestima e crescimento pessoal. Deste modo, poder-se-á dizer que a prática de exercício 

físico é preditora de bem-estar e, consequentemente, de saúde mental e satisfação com a vida.  

Fica, desta feita, evidenciado que a prática de exercício físico consiste num mecanismo 

muito relevante para a manutenção ou melhoria do bem-estar dos indivíduos, a par de outros 

benefícios de ordem biofisiológica, referidos no quadro teórico deste trabalho. Os dados 

alcançados vão ao encontro da evidência empírica que comprova que a prática de exercício 

físico melhora a dimensão psicossocial dos praticantes. A prática de exercício físico tem efeitos 

sobre as componentes da saúde mental positiva e sobre a satisfação com a vida, por inerência 
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(De Matos et al., 2009; Deslandes, et al., 2009; Gremeaux et al., 2012; Kim et al., 2012; Ma, 

2008; Nino, 2013; Ojiambo, 2013; Peluso & Andrade, 2005; Silva et al., 2010).  

Além disso, Lucas et al. (2012), através de um estudo com adolescentes, também 

constatou que os praticantes de exercício físico evidenciam um mais alto nível de satisfação 

com a vida comparativamente aos não praticantes. A corroborar estes resultados, refere-se que, 

na presente investigação, se apurou que, no que concerne às razões subjacentes à prática de 

exercício físico por parte dos sujeitos da amostra, apesar de não se terem registado diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com a vida entre os que o fazem por gosto e os que 

referiram não fazer exercício por gosto, os praticantes de exercício físico por gosto revelam 

melhores níveis de saúde mental, sendo as diferenças significativas, ou próximas da 

significância estatística, com média dimensão em todas as escalas da saúde mental, com 

exceção da ansiedade e dos laços emocionais.  

Ainda neste âmbito, refere-se que se verificou que os indivíduos da amostra em estudo 

que fazem exercício por indicação médica revelam menores índices de satisfação com a vida e 

de saúde mental do que os restantes, o que poderá ser justificado com o facto de a sua prática 

não ser por vontade própria, como os restantes indivíduos. Assim sendo, depreende-se que os 

participantes que praticam exercício físico por recomendação médica apresentam-se menos 

satisfeitos com a vida e com níveis inferiores de saúde mental, o que poderá ter associação com 

o fator doença.  

Verificou-se igualmente que os homens da amostra em estudo revelam pontuações 

superiores nas escalas da saúde mental, sendo as diferenças significativas ou próximas da 

significância estatística em todas as dimensões, com exceção dos laços emocionais. Os 

resultados indicam que os homens apresentam níveis mais elevados de saúde mental, 

comparativamente às mulheres, o que está em conformidade com De Matos, Calmeiro, e Da 

Fonseca, 2009, bem como com Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes, e Brustad (2013) 
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que concluíram uma maior propensão à sintomatologia ansiosa e depressiva no sexo feminino. 

E ainda, Rabasquinho e Pereira (2007), cuja revisão da literatura efetuada demonstrou que 

vários autores explicam as diferenças de género nas perturbações mentais, por características 

da personalidade, como fatores predisponentes, entre elas a introversão e o neuroticismo na 

mulher, a impulsividade, desinibição e procura de sensações no homem. Em ambos os casos, 

os fatores subjacentes expressam-se em desordens distintas conforme o seu género, sendo as 

mulheres mais propensas a estados de ansiedade e depressão. Como tal, é importante apostar-

se na prevenção primária, recorrendo a mais campanhas de sensibilização para a prática de 

exercício físico, cujos benefícios estão documentados na literatura científica, destacando-se, 

inclusive, o seu contributo na prevenção e/ou tratamento da depressão e dos sintomas 

depressivos (Vasconcelos-Raposo et al., 2009).   

Reforçam-se os pressupostos anteriormente descritos com os resultados apurados em 

relação às correlações efetuadas entre a saúde mental e a satisfação com a vida, na medida em 

que se observou que as correlações são positivas e elevadas, sugerindo que níveis elevados de 

saúde mental se associam a níveis elevados de satisfação com a vida, o que vai ao encontro do 

defendido por vários autores, nomeadamente Dolan et al. (2008) e Jesus (2006). De forma 

adicional, e tendo em conta a definição do conceito de saúde mental, poderá considerar-se o 

bem-estar como parte integrante da saúde mental. 

Quanto à influência do estado civil na saúde mental e na satisfação com a vida, apenas 

se registaram diferenças significativas de dimensão média nos laços emocionais, sendo os 

participantes casados ou em união de facto a revelarem pontuações nos laços emocionais 

significativamente superiores aos solteiros. Observam-se, ainda, índices mais elevados em 

todas as escalas da saúde mental e na satisfação com a vida nos indivíduos casados, em 

comparação com os restantes. Estas evidências empíricas vão ao encontro do referido pela 

literatura, onde está documentado que o estado civil pode influenciar a saúde mental (Souto, 
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2012) e o bem-estar psicológico (Silva et al., 2007). Silva et al. (2007) referem que vários 

estudos têm demonstrado que o estado civil é uma variável que interfere na saúde mental, 

estando o casamento associado a um maior nível de bem-estar psicológico, conforme registado 

no presente estudo. 

Apurou-se igualmente que os participantes que referiram dormir bem apresentaram 

níveis mais elevados de satisfação com a vida e de saúde mental, comparativamente aos que 

têm uma perceção negativa da qualidade do seu sono, tendo resultado em diferenças 

estatisticamente significativas, sendo a dimensão do efeito elevada quer na saúde mental, quer 

na satisfação com a vida. Estes resultados confirmam que a qualidade de sono se assume como 

um dos fatores importantes para a saúde física e mental, bem como para o bem-estar da pessoa 

(Cheik et al., 2003). Os mesmos autores referem que existem evidências que sustentam a 

hipótese de uma relação entre a qualidade do sono e a redução dos níveis de saúde mental e 

bem-estar, ou seja, os indivíduos com baixa qualidade de sono revelam uma reduzida saúde 

mental.  

A realização de investigações sobre a prevalência de má qualidade do sono na 

população em geral é relevante, porque acomete um contingencial significativo número de 

indivíduos, independentemente do sexo e da idade, aumenta as hipóteses para vários problemas 

de saúde, absentismo, diminuição da produtividade e apresenta uma estreita relação com a 

condição física e psicológica, resultando em stress e ansiedade (Spoormaker & Van Den Bout, 

2005). Os mesmos autores observaram, através do seu estudo, que existe uma associação entre 

as perturbações do sono e os sintomas depressivos e ansiosos. Desta feita, conforme Alves e 

Batista (2006) e Boscolo et al. (2007), uma maneira para se melhorar a qualidade do sono é 

praticar atividade física com regularidade, resultando também, a nível psicológico, na redução 

de stress, depressão e ansiedade e na melhoria da autoestima.  
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Os autores supracitados referem também que o sono de pessoas ativas é melhor do que 

o de pessoas sedentárias. Como tal, a prática de exercício físico pode influenciar no ciclo sono-

vigília, conduzindo a uma melhor disposição para o dia-a-dia. A intensidade e o volume dos 

exercícios físicos são importantes, porque quando a sobrecarga é aumentada até um nível ideal 

subsiste uma melhor resposta na qualidade do sono. O exercício físico e o sono de boa 

qualidade são essenciais para a boa qualidade de vida e para a recuperação física e mental do 

ser humano (Alves & Batista, 2006; Boscolo et al. (2007). 

Constatou-se que os participantes que referiram ter uma alimentação saudável e variada 

apresentaram níveis mais elevados de satisfação com a vida e de saúde mental, tendo resultado 

em relevância estatística, cuja dimensão do efeito é elevada em todos os casos da saúde mental 

e da satisfação com a vida. A alimentação correta, com dieta variada, saudável e balanceada, 

assume-se, deste modo, como um dos fatores com influência na saúde e no bem-estar, sendo 

estes efeitos ainda mais relevantes quando associados à prática de exercício físico. Neste 

âmbito, Viana (2002) sustenta que a compreensão do comportamento e do estilo alimentar, 

abrangendo os aspetos psicológicos que lhe estão subjacentes, parece ser importante na 

possibilidade de se definirem estratégias, com o objetivo de se implementarem modificações 

de natureza terapêutica e/ou educacional na população em geral, visando a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, resultando em comportamentos promotores da saúde, sob o ponto de 

vista holístico.   

 

Conclusão 

O presente estudo objetivou, de forma geral, verificar o efeito da prática de exercício 

físico na saúde mental e na satisfação com a vida, tendo em conta variáveis sociodemográficas 

(género, idade, estado civil, filhos e perceção subjetiva da qualidade de sono e alimentação). 

http://www.maisequilibrio.com.br/sono-tg.html
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Tratava-se de uma amostra maioritariamente constituída por indivíduos do sexo 

feminino, com idades a variar entre os 18 e os 70 anos, destacando-se os participantes casados 

ou em união de facto e/ou sem filhos. Os sujeitos da amostra dormem, em média 7.18 horas 

por noite, sendo pouco expressivo o percentual de participantes que não dormem bem. 

Constatou-se que 62.2% dos indivíduos praticam exercício físico regularmente, tendo apontado 

como razões por gosto pessoal (74.0%), pelos benefícios que traz à saúde (61.5%) e pelo bem-

estar que o mesmo lhes proporciona (57.4%). Constatou-se que grande maioria dos indivíduos 

admitiram ter apetite alimentar e fazer uma alimentação saudável.  

Dos resultados obtidos, pode dizer-se que a prática de exercício físico não está 

significativamente associada nem com o género, nem com o estado civil, nem com o número 

de filhos. As variáveis género, estado civil e número de filhos não estabelecem interação 

significativa com a prática de exercício físico. Por outro lado, a influência do exercício físico 

na satisfação com a vida e nas escalas da saúde mental é a mesma nos diferentes níveis das 

referidas variáveis.  

Concluiu-se que a prática de exercício físico interfere na satisfação com a vida e na 

saúde mental dos participantes, excetuando-se a depressão, sem relevância estatística entre os 

indivíduos que nunca praticam exercício físico, os que o fazem esporádica e os que praticam 

regularmente. Constatou-se que os indivíduos praticantes de exercício físico esporádico ou 

regular revelam-se mais satisfeitos com a sua vida e demonstram possuir melhores índices de 

saúde mental comparativamente aos que nunca praticam.  

No que concerne à influência das variáveis sociodemográficas na satisfação com a vida 

e na saúde mental, apurou-se que a variável género não interfere estatisticamente na satisfação 

com a vida. No entanto, salvaguarda-se que os homens apresentam pontuações mais elevadas 

na saúde mental. Relativamente ao estado civil, apenas existem diferenças significativas de 

dimensão média nos laços emocionais, onde se destacaram os indivíduos casados ou em união 
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de facto. O número de filhos não teve efeito estatisticamente significativo na satisfação com a 

vida e na saúde mental. Contudo, observou-se que os indivíduos com filhos apresentaram níveis 

de satisfação com a vida e de saúde mental superior aos que não têm filhos.  

Outro resultado a que se chegou refere-se ao facto de os participantes que referiram 

dormir bem exibirem níveis mais elevados de satisfação com a vida e de saúde mental 

comparativamente aos que referiram que não dormem bem, tendo resultado em relevância 

estatisticamente significativa, em ambos os casos.  

Relativamente ao apetite alimentar, esta foi uma variável sem interferência estatística 

significativa nem na satisfação com a vida nem na saúde mental. Contudo, ressalva-se que se 

observam diferenças de dimensão média/elevada no distress psicológico e nas suas subescalas, 

sendo os indivíduos com apetite alimentar a manifestarem melhor saúde mental. Os 

participantes que mencionaram ter uma alimentação saudável e variada manifestaram níveis 

mais elevados de satisfação com a vida e melhor saúde mental, resultando em diferenças 

estatisticamente significativas. Apurou-se que os sujeitos da amostra que mencionaram praticar 

exercício físico por gosto apresentaram melhores níveis de saúde mental, sendo as diferenças 

significativas em todas as escalas da saúde mental, com exceção da ansiedade e dos laços 

emocionais. Esta variável não teve relevância estatística em relação à satisfação com a vida. 

Não se observaram diferenças significativas, nem na satisfação com a vida, nem na saúde 

mental, entre os participantes que praticam exercício físico devido ao bem-estar que o mesmo 

proporciona e pelos benefícios que traz à saúde e os restantes. Por fim, as evidências empíricas 

indicaram que níveis elevados de saúde mental correspondem a níveis elevados de satisfação 

com a vida.  

Fica a ressalva que, por terem sido consideradas todas as dimensões (sub-escalas) 

compreendidas no Inventário de saúde mental (MHI), não se tomou em conta a possível 

existência de relações entre as mesmas dimensões. Deste modo, sugere-se uma continuidade 
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do presente estudo, na qual se possa averiguar essa possibilidade, por exemplo, através da 

MANOVA. 

Neste estudo, ficou evidente que a prática de exercício físico promove melhorias a nível 

psicológico, podendo assumir-se como um importante fator preditor de níveis elevados de 

satisfação com a vida e melhor saúde mental. Deste modo, poder-se-á dizer que a prática de 

exercício físico é promotora de um estilo de vida saudável. Assim, a associação entre o 

exercício físico e as variáveis psicológicas ficou demonstrada neste estudo, sugerindo-se que 

se aposte em mais sessões de educação para a saúde, sendo esta uma estratégia capaz de 

demonstrar à população em geral os benefícios do mesmo na melhoria da sua qualidade de 

vida, sob um olhar biopsicossocial. 
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Considerações finais 

Desde o início da concetualização dos dois estudos, que uma das preocupações consistiu 

em desenvolver trabalhos metodologicamente rigorosos. A metodologia usada foi a que 

pareceu ser a mais correta para facilitar e tornar possível a sua realização. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram ao encontro dos objetivos traçados, estando igualmente 

concordantes com as características da amostra. No entanto, durante a elaboração dos dois 

estudos surgiram algumas dificuldades metodológicas, que se passam a descrever. 

Salienta-se que o facto de os sujeitos da amostra estarem, de certo modo, “saturados” 

em termos de preenchimento de inquéritos por questionário, podendo ter conduzido à 

subjetividade de interpretação das questões e os respondentes podem ter sido levados a dar 

respostas dirigidas mais à conduta desejável e não tanto à sua realidade. Este constrangimento 

poderá ter influído na forma como foram dadas essas respostas, o que pode ter redundado em 

vieses nos resultados finais. 

 Outro fator prende-se com a extensão do questionário, podendo-se ter tornado exaustivo 

a nível de preenchimento, o que também poderá ter influenciado as respostas dadas. Ainda a 

este propósito importa salientar que se recorreu a instrumentos validados e adaptados para a 

população portuguesa, no entanto, efetuou-se para todas as escalas estudos de fiabilidade 

(consistência interna) e analise fatorial confirmatória. Considera-se, assim, que os instrumentos 

de recolha de dados foram adequados aos estudos, tendo em conta os seus objetivos.  

  Considera-se também uma limitação metodológica o facto de os participantes terem 

sido recrutados segundo um processo de amostragem não probabilística por conveniência, o 

que pode trazer alguns resultados enviesados. Mesmo assim, considera-se o tamanho da 

amostra suficientemente elevado o que pode traduzir-se em resultados fiáveis, na medida em 

que a margem de erro que se pode cometer com um intervalo de confiança de 95% é de cerca 

de 5%, ainda que, como já referido, o tipo de amostragem (não probabilística), não sendo 
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representativa, impede que se faça a generalização dos resultados a outra população com 

características análogas à da amostra. Os presentes estudos necessitam, assim, de confirmação 

com a realização de outros estudos no mesmo âmbito, se possível, com amostras ainda mais 

alargadas. 

 O estudo empírico, com corte transversal, descritivo e correlacional, pretendeu 

descrever a perceção dos participantes acerca da sua saúde mental e satisfação com a vida e 

identificar a relação entre a prática de exercício físico e as variáveis independentes. Foi com 

base neste pressuposto que se tornou possível avaliar a eficácia preditiva de algumas variáveis 

em estudo sobre a saúde mental e a satisfação com a vida dos sujeitos da amostra. 

 O facto dos presente estudo ser transversal, aponta para algumas vantagens e 

desvantagens metodológicas. Assim, considera-se vantajoso o facto de ser um estudo mais 

breve e metodologicamente menos complexo. Todavia, as desvantagens prendem-se com o 

aspeto da avaliação ficar centrada no momento da recolha de dados, ou seja, na perceção 

retrospetiva do respondente, não havendo um seguimento da problemática em estudo, o que 

poderia ser evitado através da realização de um estudo longitudinal. Tal como já afirmado, 

considera-se também que há sempre limitações quando se trabalha com este tipo de instrumento 

de recolha de dados e com uma amostra possivelmente “saturada” em termos de aplicação de 

questionários. 

Importa referir que o objetivo inicial do estudo recaía numa comparação entre duas 

populações, praticantes e não praticantes de exercício físico, ao nível da saúde mental e 

satisfação com a vida. Contudo, dada a disparidade no número de elementos para cada uma das 

populações, optou-se por caracterizar a amostra em estudo no seu todo, ao invés de efetuar a 

comparação referida. 

Apesar das limitações apresentadas e algumas dificuldades inerentes, é-se da opinião 

que as opções metodológicas foram as mais apropriadas aos tipos de estudo desenvolvidos, os 
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quais facultaram um conhecimento mais concreto da influência da prática de exercício físico 

na saúde mental e satisfação com a vida nos sujeitos da amostra, tendo em conta as variáveis 

sociodemográficas. 

Concluiu-se, pela revisão da literatura, que o exercício físico é extremamente benéfico 

em relação aos aspetos físicos do indivíduo, como também aos psicológicos e sociais. Um dos 

benefícios psicológicos mais importantes resultantes da prática de exercício físico, entre outros, 

reside na descarga hormonal que faculta uma sensação de prazer que se tem posteriormente à 

sua prática. A prática regular ou esporádica de exercício físico parece associar-se a níveis mais 

elevados de bem-estar e de saúde mental. Resulta também no aumento da autoestima, na 

melhoria da noção corporal, da capacidade de concentração e de memória, na implementação 

das relações psicossociais, na diminuição da ansiedade, stress e depressão. Por outro lado, o 

exercício físico constitui uma atividade ideal para a ocupação dos tempos livres, assumindo-se 

analogamente como um elemento terapêutico em prol de uma boa saúde mental, 

independentemente de qualquer faixa etária.  

A saúde mental e o bem-estar são estruturas essenciais na vida do Ser Humano. Estas 

poderão ser influenciadas por variáveis sociodemográficas e comportamentos que este possa 

ter.  

Verificou-se também que a saúde pode se entendida, grosso modo, não apenas como a 

ausência de doença, mas como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Sabe-se 

que a maioria das doenças mentais e físicas é influenciada por uma combinação de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais (OMS, 2001). 

 Atendendo aos resultados encontrados nos estudos efetuados, que evidenciam os 

benefícios da prática de exercício físico na saúde mental dos indivíduos, bem como contribui 

para níveis mais elevados de satisfação com a vida, sugere-se que se implementam mais 

projetos de exercício físico para a população em geral, pois, quando o mesmo é realizado, 
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proporciona alívio do stress e da ansiedade, reduzindo o impacte stressante do ambiente, 

prevenindo ou reduzindo, inclusive, transtornos depressivos. Dever-se-ia, ainda, apostar num 

modelo de prevenção e não de tratamento, aliando a Psicologia da Saúde à Psicologia do 

Exercício, tendo em conta a expressão “Mens sana in corpore sano”. 
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Anexos 

Anexo I – Protocolo aplicado no estudo. 
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Vila Real, 2013 
 Exmos Srs.  
 
 
 Sou aluna do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e pretendo realizar o meu projeto de investigação, com vista à obtenção do grau 

de Mestre em Psicologia Clínica. 

 Este projeto tem como objetivo estudar as diferenças entre pessoas que praticam 

exercício físico e aquelas que não praticam, particularmente no que diz respeito às variáveis 

saúde mental e bem-estar subjetivo. 

 Desde já garanto a máxima confidencialidade dos dados. Os dados referentes à 

identificação pessoal, assim como, da sua família servem apenas para descrever a amostra 

em estudo. 

 Solicito a sua cooperação no sentido de ler os questionários com atenção e responder 

de forma sincera às questões apresentadas. Nestas, não existem respostas corretas ou 

erradas, apenas importa verificar o que realmente pensa ou sente. 

 A participação no estudo é voluntária e agradeço desde já a sua colaboração. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 

  

A investigadora, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Sophie Borges Costa) 
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Q U E M  S O U  E U ?  

 

Idade: ________ anos                                        Sexo:    masculino            feminino                 

Escolaridade:____________________________ Profissão:_______________________________ 

Estado Civil:   Casado 

            Em união de facto 

 Divorciado 

 Separado 

 Viúvo 

 Solteiro 

 Outro. Qual?_______________________________________________________ 

 

Tem filhos?  Sim    Não    Quantos?___________ Com que idades?_____________________ 

Onde vive?  Meio urbano (cidade)   Meio rural (aldeia)  

Com quem vive?___________________________________________________________________ 

Mantem uma boa relação com os seus familiares próximos? Sim     Não    

 

Tem alguma doença física? Sim    Não . Qual?______________________________________ 

Anda a seguir algum tratamento? Sim   Não . Qual?__________________________________ 

Existem pessoas na sua família que tenha alguma doença física? Sim   Não      

Quem? __________________________________________________________________________  

 

Tem alguma doença psiquiátrica? Sim   Não . Qual?_________________________________ 

Anda a seguir algum tratamento? Sim   Não . Qual?__________________________________ 

Existem pessoas na sua família que tenha alguma doença psiquiátrica? Sim   Não      

Quem? __________________________________________________________________________  

 

Dorme bem? Sim   Não .  Quantas horas dorme por noite (aproximadamente)? _________ H 

Tem apetite alimentar? Sim   Não  Tem uma alimentação saudável e variada? Sim   Não       

Ocupação / Atividades nos tempos livres:  Leitura 

            Ver TV 

            Internet 

            Passeios 

            Desporto 

            Tarefas domésticas 

            Compras (shopping, supermercado, etc.) 

            Outras. Quais?_____________________________ 
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Pratica exercício físico? Sim   Não    

Que tipo de exercício físico pratica?  Desportos coletivos (futebol, basquetebol, andebol, etc.) 

                            Desportos individuais (ténis, badminton, corrida, etc.) 

                         Ginástica 

                             Dança 

                        Outro. Qual?______________________________________ 

 

Qual a sua duração habitual em minutos? ___________________ minutos. 

 

Quantas vezes por mês?  1 a 2 vezes 

            2 a 3 vezes 

           Todas as semanas 

        Apenas de vez em quando (menos de 1 vez por mês) 

 

Se for semanal, qual a sua frequência por semana?  1 a 2 vezes 

                                             2 a 3 vezes 

                                             3 a 4 vezes 

                                             Mais de 4 vezes 

                                             Todos os dias 

 

Por que razões pratica exercício físico?  Por gosto 

                         Por indicação médica 

                         Pelo bem-estar que proporciona   

                   Pelos benefícios que traz à saúde  

                               Outras. Quais?________________________________ 

                                          

 

    

  

 

 

 

 

 

 

A seguir, estão dois questionários com diversas opções de 

resposta. Por favor, leia cada pergunta e indique, de forma 

sincera, qual a resposta que se adequa melhor a si. 
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QUESTIONÁRIO 1 

 

Abaixo vai encontrar um conjunto de questões acerca do modo como se sente no dia-a-dia. Responda 

a cada uma delas assinalando num dos quadrados, a resposta que melhor se aplica a si. 

 

1. Quanto feliz e satisfeito você tem estado com a 

sua vida pessoal? 

satisfeita 

 

 

infeliz 

 

 

 

2. Durante quanto tempo se sentiu só no passado 

mês? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Com que frequência se sentiu nervoso ou 

apreensivo perante coisas que aconteceram, 

ou perante situações inesperadas, no último 

mês? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Durante o mês passado com que frequência 

sentiu que tinha um futuro promissor e cheio 

de esperança? 

 

 

 

m pouca frequência 

 

 

 

5. Com que frequência, durante o último mês, 

sentiu que a sua vida no dia a dia estava cheia 

de coisas interessantes? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Com que frequência, durante o último mês, se 

sentiu relaxado e sem tensão? 
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7. Durante o último mês, com que frequência 

sentiu prazer nas coisas que fazia? 

e 

 

 

 

 

 

8. Durante o último mês, teve alguma vez razão 

para se questionar se estaria a perder a 

cabeça, ou a perder o controlo sobre os seus 

atos, as suas palavras, os seus pensamentos, 

sentimentos ou memória? 

 

 

isso 

 

-me 

 

9. Sentiu-se deprimido durante o último mês? 

dias 

 

 

-me um pouco deprimido 

 

10. Durante o último mês, quantas vezes se sentiu 

amado e querido? 

 

 

 

 

 

 

11. Durante quanto tempo, no mês passado se 

sentiu muito nervoso? 

 

 

 

 tempo 

 

 

12. Durante o último mês, com que frequência 

esperava ter um dia interessante ao levantar-

se? 

 

 

 

 

 

 

13. No último mês, durante quanto tempo se sentiu 

tenso e irritado? 

 

 

 

 

 

 

14. Durante o último mês sentiu que controlava 

perfeitamente o seu comportamento, 

pensamento, emoções e sentimentos? 

 

, geralmente 
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15. Durante o último mês, com que frequência 

sentiu as mãos a tremer quando fazia alguma 

coisa? 

 

 

 

 

 

 

16. Durante o último mês, com que frequência 

sentiu que não tinha futuro, que não tinha para 

onde orientar a sua vida? 

 

 

 

 

se nunca 

 

17. Durante quanto tempo, no mês que passou, se 

sentiu calmo e em paz? 

 

 

 

 

 

 

18. Durante quanto tempo, no mês que passou, se 

sentiu emocionalmente estável? 

Sempre 

 

 

 

 

 

19. Durante quanto tempo, no mês que passou, se 

sentiu triste e em baixo? 

 

 

 

 

 

 

20. Com que frequência, no mês passado se sentiu 

como se fosse chorar? 

 

 

 

 

 

 

21. Durante o último mês, com que frequência 

você sentiu que as outras pessoas se 

sentiriam melhor se você não existisse? 

 

 

 

 

 

 

22. Quanto tempo, durante o último mês, se sentiu 

capaz de relaxar sem dificuldade? 

 

 

 

e algum tempo 
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23. No último mês, durante quanto tempo sentiu 

que as suas relações amorosas eram total ou 

completamente satisfatórias? 

 

 

 

 

 

 

24. Com que frequência, durante o último mês, 

sentiu que tudo acontecia ao contrário do que 

desejava? 

 

 

 

 

 

 

25. Durante o último mês, quão incomodado é que 

você se sentiu incomodado devido ao 

nervosismo? 

que devia 

 

 

 

 

 

26. No mês que passou, durante quanto tempo 

sentiu que a sua vida era uma aventura 

maravilhosa? 

 

 

 

 

 

 

27. Durante quanto tempo, durante o mês que 

passou, se sentiu triste e em baixo, de tal 

modo que nada o conseguia animar? 

 

 

 

 

 

 

28. Durante o último mês, alguma vez pensou em 

acabar com a vida? 

 

 

as de vezes 

 

 

29. No último mês, durante quanto tempo se 

sentiu, cansado inquieto e impaciente? 

 

 

 

 

 

 

30. No último mês, durante quanto tempo se sentiu 

rabugento ou de mau humor? 
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31. Durante quanto tempo, no último mês, se 

sentiu alegre, animado e bem-disposto? 

 

 

 

rante algum tempo 

 

 

32. Durante o último mês, com que frequência se 

sentiu confuso ou perturbado? 

 

 

 

 

 

 

33. Durante o último mês sentiu-se ansioso ou 

preocupado? 

 

 

 

 

 

 

34. No último mês durante quanto tempo se sentiu 

uma pessoa feliz? 

re 

 

 

 

 

 

35. Com que frequência durante o último mês, se 

sentiu com dificuldade em se manter calmo? 

 

 

 

 

unca 

 

36. No último mês, durante quanto tempo se sentiu 

espiritualmente em baixo? 

 

 

 

 

 

 

37. Com que frequência durante o último mês, 

acordou de manhã sentindo-se fresco e 

repousado? 

 

 

 

 

 

 

38. Durante o último mês, esteve, ou sentiu-se 

debaixo de grande pressão ou stress? 

im, quase a ultrapassar os meus limites 
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QUESTIONÁRIO 2 

 
 
Em baixo seguem-se 5 afirmações com as quais pode concordar ou não. Usando a escala 

de 1 a 7 que segue, indique a sua concordância com cada afirmação, colocando um círculo 

em volta do número apropriado, em cada uma. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Não 
concordo 
totalmente 

Não 
concordo 

Não concordo 
ligeiramente 

Neutro, não 
concordo nem 

discordo 

Concordo 
ligeiramente 

Concordo  Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Em muitos campos a minha vida está próxima do 

meu ideal. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 As minhas condições de vida são excelentes. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Estou satisfeito com a minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Até ao momento tenho alcançado as coisas 

importantes que quero para a minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Se pudesse viver a minha vida de novo não mudaria 

quase nada. 

1 2 3 4 5 6 7 

O questionário chegou ao fim. Por favor, verifique se respondeu a todas 

as questões. 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

 
 


