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Resumo 

As perturbações de ansiedade são patologias debilitantes que prejudicam e 

diminuem a qualidade de vida das pessoas afetadas. Com as novas tecnologias surgiram 

novas formas de intervenção terapêutica em saúde mental, nomeadamente a utilização 

da Realidade Virtual na terapia de exposição. Este estudo teve como objetivo principal 

avaliar se através de exposição à Realidade Virtual, se verificam alterações na 

sintomatologia ansiosa e atividade fisiológica dos participantes. A amostra foi 

constituída por 11 utentes adultos diagnosticados com algum tipo de perturbação de 

ansiedade, e que ao longo de quatro sessões foram expostos e imersos num cenário 

relaxante de Realidade Virtual, em que poderiam observar o ambiente virtual que os 

rodeava, enquanto ouviam o som 3D natural do cenário. Como medida de avaliação 

quantitativa, foi utilizada a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress-21 (DASS-21), que 

era aplicada no início e no fim de cada sessão de exposição à Realidade Virtual. 

Enquanto os participantes visionavam o vídeo, era-lhes medida a atividade fisiológica 

(frequência cardíaca e condutância de pele) para verificar se existiam alterações a nível 

fisiológico com a exposição a um cenário relaxante. Os resultados demonstram, no 

geral, que com a realização de quatro sessões de exposição à Realidade Virtual foi 

possível notar alterações significativas na sintomatologia ansiosa dos participantes, nas 

dimensões avaliadas pela DASS-21. Quanto à medição dos marcadores fisiológicos, foi 

possível observar que se verificaram alterações nos valores que sugerem um impacto na 

atividade fisiológica ligada à ansiedade.  

 

Palavras-chave: Realidade Virtual; Tecnologia; Terapia de Exposição à Realidade 

Virtual; Perturbações de Ansiedade. 
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Abstract 

Anxiety disorders are debilitating pathologies that impair and decrease the 

quality of life of those affected. With the new technologies, new forms of therapeutic 

intervention in mental health have emerged, namely the use of Virtual Reality in 

exposure therapy. The main objective of this study was to evaluate whether, through 

exposure to the Virtual Reality, there were alterations in the anxious symptomatology 

and physiological activity of the participants. The sample consisted of 11 adult patients 

diagnosed with some type of anxiety disorder, and during four sessions were exposed 

and immersed in a relaxing scenario of Virtual Reality, where they could observe the 

virtual environment that surrounded them, while listening to the 3D natural sound of the 

scenery. As a measure of quantitative evaluation, the Anxiety, Depression and Stress-21 

Scale (DASS-21) was used, which was applied at the beginning and end of each session 

of exposure to Virtual Reality. While participants viewed the video, they measured their 

physiological activity (heart rate and skin conductance) to see if there were changes at 

physiological level with exposure to a relaxing setting. The results demonstrate, in 

general, that with the accomplishment of four sessions of exposure to the Virtual 

Reality it was possible to notice significant alterations in the participants' anxious 

symptomology, in the dimensions evaluated by the DASS-21. Regarding the 

measurement of the physiological markers, it was possible to observe that there were 

alterations in the values that suggest an impact on the physiological activity linked to 

anxiety. 

 

Keywords: Virtual Reality; Technology; Virtual Reality Exposure Therapy; Anxiety 

Disorders. 
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1. Introdução 

A crescente difusão da tecnologia nas sociedades é um fenómeno global que tem 

provocado mudanças profundas em diversas dimensões. Essa evolução deve-se ao 

enorme e contínuo avanço tecnológico. Desta forma, a sociedade vive um período de 

grandes transformações que têm impactado e modificado as organizações, em geral, em 

todo o mundo e, consequentemente, têm provocado bastantes mudanças no ser humano, 

sejam elas no seu modo de pensar, agir, socializar ou comportar. Atualmente, pelo que 

se percebe, nenhum setor da sociedade parece ter ficado livre das influências das novas 

tecnologias, e um exemplo dessas mudanças é o que se verifica com a introdução de 

novas práticas e meios disponíveis para as intervenções dos psicólogos nos múltiplos 

contextos em que intervêm. 

O forte crescimento da tecnologia está a proporcionar novos serviços de saúde 

mental, estendendo-se aos já existentes, e têm também aumentado as opções disponíveis 

para que o cidadão comum possa monitorizar e, consequentemente tomar decisões, com 

e sem envolvimento profissional. Os profissionais de Psicologia devem identificar a 

natureza, as vantagens e os perigos inerentes às mudanças com que se deparam, de 

forma a antecipar experimentar como a tecnologia poderá continuar a transformar a 

prática, e prepararem-se para as oportunidades e desafios esperados para o exercício da 

psicologia profissional (Maheu, Pulier, McMenamin, & Posen, 2012). Com as 

“psicotecnologias”, os psicólogos podem atrair novos clientes, avaliar, e aplicar vários 

outros tipos de terapias (Holländare, Andersson, & Engström, 2010; Maheu et al., 

2012), assim como acrescentar ao leque novas possibilidades de intervir oferecendo um 

conjunto de serviços que vão para além do que anteriormente era praticado ou mesmo 

possível. 

As novas tecnologias revelam-se como novos meios e ambientes para a 

sociabilidade e interação humana e vieram possibilitar novas oportunidades técnicas 

para a intervenção psicológica. Os recursos tecnológicos, como ferramentas, que estão à 

disposição do profissional de psicologia, constituem-se como agentes valiosos de 

mudanças para a melhoria da qualidade do processo terapêutico. A utilização destes 

recursos exige profissionais bem formados com conhecimentos consistentes do 

funcionamento e conteúdos destas tecnologias como instrumentos de possível 

atendimento às necessidades individuais e coletivas e como auxiliar do trabalho 

terapêutico na saúde mental e bem-estar das pessoas.  
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Há um crescente interesse académico, científico e profissional relativamente à 

aplicabilidade das novas tecnologias, de que é exemplo a realidade virtual, ao estudo e 

aplicação em contexto de prática clínica em saúde mental. Contudo, esta ainda é uma 

área que, apesar da sua utilização e impacto crescente, necessita de ser aprofundada. 

Tendo em conta a pesquisa realizada, achamos pertinente propor e desenvolver um 

estudo empírico que ajude ao desenvolvimento desta área relativamente recente e que 

tem como objetivo contribuir para a validade clínica da utilização de realidade virtual 

como auxiliar na redução da sintomatologia ansiosa. 

A Telepsicologia tem a capacidade de oferecer oportunidades para psicólogos 

adequadamente preparados não só para ampliarem a sua eficácia, mas também para 

alargarem o seu conjunto de serviços e para enriquecer as suas práticas (Eonta et al., 

2011; Glueckauf, Pickett, Ketterson, Loomis, & Rozensky, 2003). A utilização da 

tecnologia traz vantagens para os psicólogos. Mas importa ter presente que a mesma 

pode, também, ser percecionada como vantajosa por parte dos pacientes, na medida em 

que estes podem preferir a utilização do telefone e/ou outras formas de interação 

terapêutica baseadas na internet em vez de reuniões pessoais com os psicólogos (Mohr 

et al., 2010). A tecnologia disponibiliza aos consumidores novas opções para os 

cuidados em saúde mental, para além dos convencionais que continuam a poder utilizar. 

Aparentemente, as vantagens das novas tecnologias prendem-se com aspetos tais como: 

melhor atendimento face às necessidades individuais de acesso por causa do custo, 

localização, hora do dia, língua, classe social, escolaridade, entre outros/as, uma vez que 

estes tipos de serviços podem estar disponíveis nos seus bolsos, por meio de 

dispositivos móveis. Tendo isto em mente, os psicólogos precisam, claramente, de 

identificar os métodos e os eventuais serviços alternativos para continuarem a 

permanecer relevantes e viáveis no mercado (Maheu, et al., 2012). 

É, então, cada vez mais importante para os clínicos anteciparem-se e planearem 

de forma eficaz as tendências futuras. É possível prever que, além do aumento do uso de 

videoconferência, as tecnologias com maior probabilidade de serem relevantes nos 

cuidados de saúde mental são dispositivos móveis (tais como smartphones, tablets…), 

computação em nuvem, mundos virtuais, realidade virtual e jogos (Maheu et al., 2012). 

A simulação de realidade virtual é, também, uma aplicação emergente de 

tecnologias e é uma forma de interface homem-computador que permite ao usuário 

tornar-se imerso e interagir com um ambiente virtual gerado por computador (Rizzo, 

Buckwalter, & Neumann, 1997). A “realidade virtual clínica” é a utilização desta 
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tecnologia para fins de avaliação e tratamento clínicos, e tem sido usada no tratamento 

de uma variedade de perturbações psicológicas ao longo dos últimos anos (Rizzo et al., 

2011). 

A Realidade Virtual (RV) fornece uma interface tão convincente que os usuários 

têm a sensação que estão realmente presentes num mundo que pode ser tridimensional, 

e nele navegar e interagir em tempo real, e em que as suas ações e reações são 

experimentadas no momento presente (Wiederhold & Wiederhold, 2005). A principal 

característica da RV, e o que a diferencia de outros meios de comunicação, é a sensação 

de presença (Riva, Davide, & Ijsselsteijn, 2003).  

É pertinente esclarecer o papel que o sentimento de presença tem nas 

experiências de exposição à realidade virtual. O conceito de presença, geralmente 

definido como a sensação de estar dentro do ambiente virtual, tem sido considerado o 

principal mecanismo que leva à experiência da ansiedade em ambientes virtuais clínicos 

(Alsina-Jurnet, Gutiérrez-Maldonado, & Rangel-Gómez, 2011). A utilização de 

realidade virtual, como uma ferramenta de exposição, baseia-se no facto de que os 

ambientes de realidade virtual podem induzir respostas de ansiedade (Alsina-Jurnet, 

Carvallo-Beciu, & Gutiérrez-Maldonado, 2007).  

A presença pode estar relacionada com o nível de ansiedade que os pacientes 

experimentam, quando imersos em ambientes virtuais clínicos. Se os pacientes não são 

capazes de se envolverem num mundo virtual em que possam experimentar emoções 

relevantes, os processos desejados, em certas experiências, de habituação e extinção não 

irão ocorrer. Isto implica que um certo grau de presença é necessário, de forma a 

permitir que o doente possa vivenciar níveis de ansiedade durante a exposição à 

realidade virtual (Alsina-Jurnet et al., 2011). 

O sucesso dos ambientes de realidade virtual vem da sua capacidade de fornecer 

ambientes controlados, confidenciais, seguros e que imitam o mundo real e cujos 

ambientares são repetíveis (Brundage, Brinton, & Hancock, 2016). Outra característica 

fundamental dos ambientes virtuais é que os clínicos podem manipular o que ocorre 

dentro deles (Brundage et al., 2016), o que se pode considerar uma mais-valia 

terapêutica. Para possibilitar que o participante tenha essa sensação de presença, é 

fundamental todo o processo de preparação dos conteúdos a incluir no âmbito da 

experiência e do processo terapêutico. (Rettie, 2005; Renò, 2005). 

A RV tem sido, frequentemente, utilizada através de exposições que permitam 

uma evolução gradual, para que assim se possa constituir como auxiliar eficaz nas 
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intervenções terapêuticas cognitivo-comportamentais, para o tratamento de perturbações 

psicológicas tais como fobias, perturbação de stress pós-traumático (PSPT), e outras 

relacionadas com a gestão de estímulos ansiogénicos (Villani, Riva, & Riva, 2007). 

Alguns autores têm observado que as pessoas que interagem num ambiente 

enriquecido com uma variedade de estimulação visual e auditiva positiva descrevem 

uma expressiva melhoria na autoeficácia e no humor (McAuley, Talbot, & Martinez, 

1999).  

A apresentação visual de um cenário relaxante pode simplificar o exercício de 

técnicas de relaxamento e de aceitação dos participantes. Com a utilização da RV, a 

experiência é mais viva e real do que aquela que a maioria dos indivíduos pode produzir 

através da sua própria imaginação e através da sua própria memória (Vincelli, 1999), 

daí se questionar se o uso deste tipo de tecnologia poderá constituir-se como uma 

ferramenta terapêutica eficaz no tratamento de perturbações de ansiedade (Villani, et al., 

2007), apesar de se saber que o uso da imagética é um processo que se tem revelado útil 

nas intervenções terapêuticas (Ronen, 2011).  

As perturbações de ansiedade abrangem perturbações que partilham 

características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais 

relacionadas e que diferem entre si quanto ao tipo de objetos ou situações que induzem 

medo, ansiedade ou comportamentos de esquiva e na ideação cognitiva que lhes está 

associada. Desta forma, podem ser diferenciadas pela análise detalhada dos tipos de 

situações que são temidas ou evitadas e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças 

associadas (DSM-5 – APA, 2014).  

Tendo em mente o desenvolvimento, cada vez maior, das tecnologias e o 

surgimento da realidade virtual, surge então a hipótese de usar este meio tecnológico 

para o tratamento de perturbações de ansiedade. Este tipo de tecnologia tem atraído o 

interesse das comunidades científicas ao longo da última década (Bush, 2008). A terapia 

de exposição à realidade virtual (TERV) para o tratamento de perturbações de ansiedade 

tem recebido considerável atenção (Parsons & Rizzo, 2008). Estudos recentes apontam 

para que a TERV possa ser um meio eficaz para realizar terapia de exposição para 

perturbações de ansiedade (Alsina-Jurnet et al., 2011). 

Durante a terapia de exposição a realidade virtual (TERV), uma pessoa depara-

se com certos ambientes onde são apresentados estímulos que são temidos pela própria 

pessoa num ambiente normal. Recorrendo aos meios informáticos particularmente 

através da utilização de um rastreador de exibição e movimento equipado na cabeça 
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torna-se possível proporcionar vivências de presença. Várias vantagens da TERV têm 

sido observadas, tanto clínicas, como metodológicas, como por exemplo, a capacidade 

de o sujeito controlar o desenrolar da ação no ambiente virtual (Shiban, Pauli, & 

Mühlberger, 2013). Duas meta-análises concluem que a TERV é tão eficaz como a 

terapia de exposição in vivo, como um tratamento autónomo (Powers & Emmelkamp, 

2008) e pode também ser considerada como fazendo parte da terapia cognitivo-

comportamental (Opris et al., 2012). 

Uma linha promissora de investigação incide na terapia de exposição a realidade 

virtual, onde em certas experiências, a exposição gradual a um estímulo negativo é 

usada para reduzir a ansiedade. A exposição virtual é desejável em muitas situações, 

pois pode ser menos assustadora e mais económica do que o tratamento tradicional de 

exposição in vivo e obtendo o mesmo nível de sucesso (Bush, 2008). 

Em perturbações relacionadas com eventos traumáticos, a TERV é utilizada para 

estimular a adesão e elevar a excitação do paciente através da inclusão de simulações 

geradas por computador de estímulos relacionados ao trauma que incluem, por exemplo, 

os pontos turísticos ambientes, sons e outros estímulos presentes durante um evento 

traumático (Norrholm et al., 2016). Além do seu impacto clínico, a tecnologia de RV 

também tem sido usada com sucesso para provocar reações de medo em pacientes com 

perturbações de ansiedade (Diemer, Mühlberger, Pauli, & Zwanzger, 2014), como parte 

integrante do processo terapêutico.  

O tratamento que tem sido mais utilizado, ao longo dos anos, para perturbações 

de ansiedade é a terapia de exposição (Powers & Emmelkamp, 2008). A terapia de 

exposição é um tipo de terapia de comportamento onde são ensinadas ao cliente técnicas 

cognitivas e comportamentais, tais como o relaxamento muscular progressivo, 

exercícios de respiração, a identificação de pensamentos e esquemas automáticos e 

reestruturação cognitiva (Pull, 2005). O cliente aprende a utilizar estas intervenções, 

enquanto o terapeuta expõe, gradualmente, o cliente à causa da ansiedade, aumentando 

a intensidade da exposição até este ser capaz de tolerar essa mesma exposição a fim de 

ajudar o cliente a tornar-se mais habituado com estímulos que provocam a ansiedade 

(Nelson, 2013).  

Ao contrário da terapia de exposição imaginária (que faz uso da imaginação para 

recriar uma situação temida), os indivíduos na TERV são envolvidos por vários dos 

seus sentidos, aumentando o realismo e gerando as respostas de ansiedade. Talvez uma 

das maiores vantagens da TERV é a forma como esta é percebida no sistema 
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sociocultural de hoje. Na opinião de Bush (2008) à medida que progredimos no tempo, 

os computadores e as novas tecnologias estão a tornar-se uma parte natural da nossa 

vida.  

A utilização da realidade virtual, quer como complemento, quer em substituição 

da terapia de exposição in vivo ou terapia de exposição imaginária, possibilita aos 

clientes receber e processar a exposição a eventos traumáticos num ambiente 

relativamente seguro. A realidade virtual como técnica de intervenção terapêutica é um 

fenómeno relativamente recente baseado em exposição para a Perturbação de Stress 

Pós-Traumático (PSPT) e que tem ganho particular atenção por parte dos profissionais 

(Nelson, 2013).  Numa meta-análise sobre a utilização de TERV para o tratamento de 

perturbações de ansiedade, Powers e Emmelkamp (2008) concluíram que a TERV tem 

um efeito ligeiramente mais poderoso do que o tratamento de exposição na vida real. 

Os terapeutas que utilizam a TERV para tratar a PSPT procuram simular um 

mundo virtual que seja o mais semelhante possível ao ambiente do mundo real em que o 

evento traumático ocorreu. Isto é referido como uma "sensação de presença" no mundo 

virtual, ou o nível a que os clientes realmente sintam que o ambiente virtual espelha a 

realidade. A TERV usa diversos métodos baseados em tecnologia para envolver todos 

os cinco sentidos do cliente, fazendo com que a exposição se sinta o mais realista 

possível (Nelson, 2013). 

A TERV também tem sido encarada como um instrumento de prevenção. Stetz, 

Long, Wiederhold e Turner (2008) realizaram um estudo, com sucesso, em que a 

realidade virtual e o treino de inoculação do stress foram usados para tentar impedir os 

médicos, que serviam no Iraque e no Afeganistão, de mais tarde desenvolverem PSPT. 

O treino de inoculação do stress consiste em expor o participante por meio da tecnologia 

de realidade virtual a eventos traumáticos que podem encontrar no seu futuro serviço na 

expectativa de que quando se deparam com eventos traumáticos semelhantes na 

realidade, estejam preparados e sejam capazes de usar as suas habilidades cognitivas 

comportamentais praticadas para diminuir as suas hipóteses de desenvolver PSPT 

futuramente (Stetz et al., 2008). 

Um outro estudo realizado por Anderson et al. (2013), avaliou a TERV para a 

perturbação de ansiedade social, a qual é caracterizada pelo medo de avaliação negativa. 

O objetivo do estudo foi comparar a TERV e a terapia de exposição em grupo. A 

amostra consistiu de um grupo de adultos em lista de espera que preencheriam os 

critérios para perturbação de ansiedade social com um medo primário de falar em 
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público. Os participantes foram aleatoriamente distribuídos por três grupos: 1- terapia 

de exposição a realidade virtual; 2- terapia de exposição em grupo e; 3- para o grupo de 

lista de espera. Os participantes atribuídos à lista de espera foram selecionados de forma 

ocasional à terapia de exposição a realidade virtual ou terapia de exposição em grupo, 

após um período de espera. Os ambientes virtuais incluíram uma sala virtual de 

conferências (cerca de cinco membros da audiência), uma sala de aula virtual (35 

membros da audiência), e um auditório virtual (100 membros da audiência). Durante a 

exposição em grupo, os participantes fizeram um discurso filmado à frente do grupo. Os 

resultados deste ensaio clínico demostraram que a TERV pode ser utilizada para a 

exposição a um medo social, o medo de falar em público, dentro do contexto de 

perturbação de ansiedade social. Os resultados deste estudo mostram também que a 

exposição no mundo virtual pode alterar o comportamento no mundo real. Chegou-se à 

conclusão que a terapia de exposição à realidade virtual é eficaz para tratar fobias 

sociais e mostrou ser tão eficaz como a terapia de exposição em grupo (Anderson et al., 

2013). 

Num outro estudo (Maltby, Kirsch, Mayers, & Allen, 2002), relacionado com a 

fobia de viajar de avião, 45 participantes que se recusaram a voar durante um teste de 

triagem e que possuíam critérios no DSM para fobia específica, agorafobia, ou 

perturbação do pânico com agorafobia foram divididos aleatoriamente em 5 sessões de 

exposição a realidade virtual ou tratamento em grupo. Ambos os grupos apresentaram 

melhoria significativa após o tratamento através de medidas padronizadas de autorrelato 

de ansiedade de voo, com um resultado melhor para o grupo de exposição a realidade 

virtual em 4 de 5 das medidas padronizadas. 

Em estudos controlados e de caso único, concluiu-se que a exposição a realidade 

virtual é relevante para provocar de forma confiável o medo e tratar eficazmente a 

acrofobia (Emmelkamp et al., 2002), claustrofobia (Botella et al., 1998), aracnofobia 

(Carlin, Hoffman, & Weghorst, 1997) e perturbação de stress pós-traumático entre 

veteranos do Vietname (Rothbaum et al., 1999). Os resultados são consistentes com os 

de Rothbaum et al. (2000) e fornecem um suporte adicional para a eficácia dos 

tratamentos de realidade virtual para a fobia de voar. 

Uma revisão sistemática recente de TERV para perturbações de ansiedade 

concluiu que o estado atual da investigação da utilização de TERV para perturbações de 

ansiedade é "dececionante" (Meyerbröker & Emmelkamp, 2010). Desta forma, é 

necessária uma pesquisa mais rigorosa para ver se o benefício da TERV mostrado para 
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fobias específicas, também se confirma para outras perturbações de ansiedade 

(Anderson et al., 2013). 

 Nos últimos anos, os efeitos benéficos da terapia de exposição à realidade virtual 

foram demonstrados, tornando esta técnica uma adição promissora à terapia cognitivo-

comportamental. Contudo, a capacidade da RV em imitar estímulos ameaçadores de 

uma forma comparável à exposição in vivo tem sido discutida e tem-se questionado se a 

RV é capaz de provocar sintomas psicofisiológicos de ansiedade (Nacke, 2015). 

As manifestações de ansiedade são acompanhadas de estimulação 

psicofisiológica, assim é expectável que durante a experiência com RV se verifiquem 

alterações nestes parâmetros. A avaliação fisiológica é um método vantajoso para 

avaliar excitação, emoção ou carga mental das atividades em que os sujeitos participam 

(Nacke, 2015). Segundo alguns autores (Diemer, Mühlberger, Pauli, & Zwanzger, 

2014), para que a realidade virtual seja eficaz, a ativação fisiológica é um pré-requisito 

para o sucesso do tratamento. Por esta razão, estudos que visem contribuir para uma 

efetiva validação clínica da RV, é fundamental avaliar a evidência do potencial da 

exposição à RV para evocar e modelar reações de medo psicofisiológico.  

Uma manifestação emocional leva a um conjunto de alterações corporais 

internas, por exemplo, a sudação e a alteração do ritmo cardíaco. Estas alterações 

corporais correspondem a um conjunto de alterações fisiológicas e cujo registo objetivo 

só é possível através do manuseamento de técnicas psicofisiológicas. Desta forma 

alguns investigadores dão ênfase às medidas de condutância de pele e frequência 

cardíaca (Ribeiro & Monteiro, 2015).  

A resposta da condutância de pele é um método que tem como objetivo medir a 

capacidade da pele de conduzir eletricidade. Esta correlaciona-se com os estados de 

emoção, excitação e atenção do sujeito. Pesquisas evidenciam que as alterações 

existentes nos níveis de suor dão a possibilidade de quantificar o estado emocional de 

um indivíduo. A condutância de pele é uma atividade do sistema nervoso simpático que 

responde de forma rápida e involuntária à agitação psicológica da pessoa, como à 

sensação de medo, raiva e stress (Rieder, 2011). 

A frequência cardíaca é uma medição das variações dos batimentos cardíacos e é 

considerada com um relevante indicador fisiológico e comportamental que revela a 

capacidade do sujeito em adaptar-se a diferentes situações. A frequência cardíaca está 

relacionada com sinais de atividade elétrica gerada pelo funcionamento do coração e 

estes sinais mostram informações que proporcionam a observação do equilíbrio e 
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funcionamento do organismo. Existem inúmeros estudos que sugerem que a frequência 

cardíaca está associada à excitação emocional (Kemp & Quintana, 2013). 

Medindo como as respostas fisiológicas mudam em resposta a diferentes 

situações permite aos investigadores analisar indiretamente a resposta ao stress e os 

ambientes de realidade virtual são particularmente úteis na manipulação sistemática 

destas diferentes situações (Brundage et al., 2016). 

É importante monitorizar ambas as medidas objetivas e subjetivas de medo e 

excitação, porque existem diferenças entre medidas objetivas e subjetivas em resposta a 

situações stressantes relatadas noutros estudos (Thomas, Aldao, & De Los Reyes, 

2012). Ambas as medidas de reatividade fisiológica e autorrelatos subjetivos devem ser 

avaliados a fim de representar com precisão os níveis de excitação experimentados por 

uma determinada pessoa numa determinada situação (Brundage et al., 2016). 

A avaliação da ansiedade deve incluir medidas subjetivas e objetivas. Desta 

forma, alguns investigadores, tentaram medir objetivamente as respostas de ansiedade e 

stress em tempo real usando respostas fisiológicas tais como a frequência cardíaca, a 

frequência respiratória, a resistência da pele, e a temperatura da pele em ambientes 

virtuais (Wiederhold, Jang, Kim, & Wiederhold, 2002). 

Até à data a eficácia de terapias de exposição prolongada, incluindo aquelas que 

se baseiam em realidade virtual, tem sido amplamente investigada através do uso de 

medidas administradas pelo clínico ou através do autorrelato de gravidade dos sintomas 

do paciente. Mais recentemente, as medidas psicofisiológicas foram empregues como 

instrumentos de avaliação complementares para uso em populações traumatizadas com 

sintomas de Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT) (Costanzo et al., 2014; 

Griffin, Resick, & Galovski, 2012; Rabe, Dorfel, Zollner, Maercker, & Karl, 2006).  

A adição de índices psicofisiológicos, como a frequência cardíaca e condutância 

da pele a estímulos relacionados ao trauma podem fornecer o potencial de predição dos 

resultados do tratamento, avaliações objetivas dos resultados do tratamento, e as provas 

subjacentes de alterações biológicas que acompanham o tratamento bem-sucedido de 

PSPT (Norrholm et al., 2016). 

Foi realizado um estudo por Esteves, Claudio, Carmo e Gaspar (2016) com o 

objetivo de testar o impacto emocional da aplicação de espectadores virtuais em 

participantes não-clínicos com diferentes níveis de ansiedade social, medindo a 

frequência cardíaca e a resposta de condutância da pele. Os participantes tinham que ler 

dois textos diferentes (um mais fácil e outro mais complexo) à frente de um painel com 
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três juízes virtuais animados, enquanto as suas respostas fisiológicas eram 

monitorizadas. Foram selecionados 32 participantes na experiência de acordo com seu 

nível de ansiedade (alto ou baixo). Os resultados mostraram um aumento geral dos 

níveis da frequência cardíaca e condutância da pele, enquanto estavam a ler o primeiro 

texto. A diferenciação geral entre os grupos também foi observada nos dados de 

frequência cardíaca, com os participantes no grupo de alta ansiedade a mostrarem taxas 

mais elevadas do que os participantes de baixa ansiedade. 

 Um outro estudo realizado por Wiederhold et al. (2002), teve como objetivo 

investigar a resposta fisiológica de pessoas não fóbicas e pessoas fóbicas em ambientes 

virtuais, e analisar a tendência da fisiologia de fóbicos durante o tratamento de realidade 

virtual. Como medidas de fisiologia foram usadas: a frequência cardíaca, a resistência 

da pele e a temperatura da pele. Foram analisados os dados para dois grupos de 

participantes: 22 participantes não fóbicos e 36 indivíduos com fobia de voar. A 

resposta fisiológica de 33 participantes fóbicos, que eram capazes de voar sem 

medicação após o tratamento de RV, mostrou uma tendência gradual em direção a 

respostas fisiológicas dos não fóbicos conforme as sessões de terapia progrediram. Isto 

implica que a dessensibilização, um tratamento baseado em expor gradualmente e 

sistematicamente a pessoa fóbica ao objeto ou situação temida, e fazê-la acalmar-se na 

situação de ansiedade, foi eficaz no tratamento da fobia de voar usando um ambiente 

virtual. Neste estudo, o controlo fisiológico, em particular a resistência da pele, ajudou 

na compreensão do estado fisiológico dos indivíduos fóbicos e na avaliação dos 

resultados do tratamento em psicoterapia baseada em RV. Os fóbicos mostraram uma 

resposta significativamente diferente dos não fóbicos quando colocados no mundo 

virtual, e esta diferença teve tendência a diminuir ao longo do tempo conforme ocorreu 

a dessensibilização e a habituação (Wiederhold, Jang, Kim, & Wiederhold, 2002). 

Outro estudo analisou a presença, a ansiedade autorrelatada, e um parâmetro 

fisiológico (frequência cardíaca) numa amostra de 30 participantes altamente ansiosos e 

35 participantes pouco ansiosos. Ambos os grupos fizeram um discurso de cinco 

minutos numa sala de aula virtual. Como esperado, os participantes com alta ansiedade 

social relataram significativamente mais ansiedade antes da apresentação do que os 

participantes com baixa ansiedade social. Quanto à medição da frequência cardíaca 

encontrou-se uma excitação fisiológica substancialmente maior nos participantes 

altamente ansiosos em comparação com participantes pouco ansiosos durante o 

discurso. Não houve diferenças significativas entre os participantes altamente ansiosos e 
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pouco ansiosos relativamente ao nível de presença durante a tarefa de falar perante um 

público virtual. Os resultados reforçam a hipótese de que a presença e a ansiedade são 

logicamente distintas, o que significa que a presença não influencia diretamente a 

intensidade de uma emoção sentida num ambiente virtual. Pelo contrário, constitui uma 

condição prévia para uma emoção ser provocada por um ambiente virtual (Felnhofer et 

al., 2014).  

Há então evidências que sugerem que a exposição à realidade virtual provoca 

reações psicofisiológicas em pacientes e indivíduos saudáveis, tornando a realidade 

virtual um tratamento promissor para perturbações de ansiedade e uma potente 

ferramenta de pesquisa para futuras investigações de processos psicofisiológicos e a sua 

significância durante o tratamento de exposição (Diemer, et al., 2014). 

Com o propósito de validar a utilização da realidade virtual em pacientes 

residentes numa região do interior norte de Portugal, sem experiência prévia com 

equipamentos de realidade virtual, implementamos um programa terapêutico para a 

redução da sintomatologia ansiosa. No entanto, como problemas secundários e porque 

frequentemente a ansiedade está associada a depressão e stress, foram também avaliados 

os sintomas de depressão e stress. 

Posto isto, o objetivo principal da presente investigação visa avaliar o impacto 

da utilização da realidade virtual na redução de sintomas de depressão, ansiedade e 

stress. Em termos de objetivos específicos, consistem em comparar os momentos de 

avaliação de forma a constar se existiram reduções na sintomatologia depressiva, 

ansiosa e de stress, após a exposição a um cenário virtual relaxante, tentar perceber se 

há uma diminuição dos valores dos marcadores fisiológicos relacionados com a 

ansiedade, depressão e stress, neste caso, a frequência cardíaca e a condutância de pele, 

bem como fazer uma comparação dos níveis de sintomatologia ansiosa com as seguintes 

variáveis: sexo dos participantes, consumo de medicação para os sintomas ansiogénicos 

e acompanhamento psicológico regular. 

 

2. Metodologia 

O presente estudo insere-se nos estudos sistemáticos de caso (ver Barker, 

Pistrang, & Elliot, 2002) recorrendo a um desenho de pré-teste-pós-teste. Para o efeito 

foram comparados os dados recolhidos em dois momentos distintos e avaliados pelas 

variáveis de ansiedade, depressão e stress. A nível fisiológico as comparações foram 
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feitas através da medição da frequência cardíaca e da condutância de pele. Por fim, 

correlacionaram-se as variáveis fisiológicas com as recolhidas através da DASS-21. 

 

2.1 Amostra 

 Participaram neste estudo onze utentes do Centro de Saúde de Lamego, 

diagnosticados com algum tipo de perturbação de ansiedade, sendo quatro pessoas do 

sexo masculino e sete do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 19 anos e 

os 55 anos. a média da idade dos participantes foi de 41,1 anos (Desvio padrão = 9,8), 

seis eram casados, quatro solteiros e apenas um divorciado. Foi possível verificar que 

todos os participantes foram diagnosticados com algum tipo de perturbação de 

ansiedade e não apresentavam comorbilidades. Todos se submeteram a tratamento 

psicológico na altura do diagnóstico. Oito dos participantes estavam a receber 

acompanhamento psicológico regular. Quanto ao facto de tomarem, ou não, medicação, 

foi possível observar que a maioria tomava (sete pessoas), sendo o Victan o 

medicamento mais consumido nesta amostra.  

Em termos de qualidade de relação com os familiares, na altura do diagnóstico 

da perturbação de ansiedade, numa escala de 0 a 10, a média da amostra foi de 6,8, o 

que revela um nível de relação satisfatória dos participantes com os seus familiares. 

Quanto à situação ocupacional, observou-se que seis participantes estavam empregados, 

quatro desempregados e apenas um era estudante.  

Relativamente ao nível de remuneração, quatro participantes ganhavam um 

salário mínimo nacional português (aproximadamente 557€ mensais), dois ganhavam 

mais do que um salário mínimo nacional (até dois salários mínimos), enquanto os 

restantes eram desempregados / estudantes.  

 

2.2 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados no estudo foram: Questionário sociodemográfico e a 

Escala de Depressão, Ansiedade e Stress-21 (DASS-21). 

O questionário a ser preenchido pelos participantes estava dividido em duas 

partes. Na primeira recolhiam as informações para caracterizar a amostra e de entre elas 

constavam as variáveis como sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, se 

possuíram algum tipo de perturbação mental, a qualidade de relação com os familiares, 

se têm acompanhamento psicológico e a situação ocupacional. A segunda parte 
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consistia dos 21 itens da DASS-21, que por sua vez se subdivide em três dimensões: 

Depressão, Ansiedade e Stress. A versão original da DASS-21 foi desenvolvida por 

Lovibond e Lovibond (1995), cuja versão curta de 21 itens foi traduzida e validada para 

a população portuguesa por Vasconcelos-Raposo, Fernandes e Teixeira (2013). As 

respostas aos itens são feitas numa escala de quatro pontos de 0 (não se aplicou nada a 

mim) a 3 (aplicou-se a mim a maior parte das vezes). Para preenchimento da DASS-21 

pede-se aos entrevistados que classifiquem a frequência / gravidade de emoções 

negativas experienciadas na última semana. 

Para os propósitos do estudo foram ainda utlizados outros equipamentos, 

nomeadamente os Oculus Rift (óculos de realidade virtual que projetam cenas em 3D), 

headphones (com som em 3D) e um computador de forma a tornar possível a 

experiência de visualização e imersão na realidade virtual. O vídeo escolhido para este 

estudo foi o cenário de uma cascata localizada perto da cidade de Vila Real. 

Foi, ainda, utilizado um aparelho de biofeedback (Nexus 10 System,  

Software BIOTRACE), que permitiu medir os marcadores fisiológicos de Frequência 

Cardíaca e de Condutância Elétrica da Pele. 

 

 2.3 Validade Interna e Externa 

 As principais ameaças à validade interna são: 1- História; 2- Seleção; 3- 

Maturação; e 4- Desistência. Desta forma, relativamente à História, verificamos que não 

houve qualquer problema relativamente à situação/contexto em que o estudo decorreu e 

que pudesse ter influenciado os resultados. Quanto à seleção, utilizou-se uma amostra 

de sujeitos diagnosticados com algum tipo de perturbação de ansiedade. No que toca à 

questão da Maturação, o processo terapêutico decorreu de forma normal, não se tendo 

constatado nenhuma alteração no ritmo de vida de cada participante. Por fim, podemos 

afirmar que não houve nenhuma Desistência e todos os sujeitos concordaram em 

participar em todas as sessões de exposição do processo terapêutico. 

 Relativamente à validade externa, para eliminar o efeito de novidade de 

exposição aos equipamentos, com os quais os utentes não estavam familiarizados, 

procedeu-se a uma sessão de adaptação. De referir ainda que os indivíduos não seguiam 

qualquer outro tratamento terapêutico e ao longo do processo terapêutico apenas a 

introdução da Realidade Virtual se constituiu como elemento diferenciador. 
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2.4 Procedimentos 

 Inicialmente foi requerido a uma instituição (Centro de Saúde de Lamego) a 

autorização para a recolha de dados.  A recolha dos dados foi realizada em gabinetes do 

centro de saúde. Primeiramente, foi explicado aos utentes o objetivo do estudo (através 

do Consentimento Informado) e o seu carater anónimo e voluntário, podendo desistir a 

qualquer momento. Os questionários foram utilizados única e exclusivamente no âmbito 

da investigação. 

 Cada utente do Centro de Saúde de Lamego foi sujeito, de forma individual, a 

quatro sessões de exposição a realidade virtual, realizadas em semanas diferentes, 

durante dois meses. Optou-se por realizar apenas quatro sessões de exposição para 

evitar o cansaço e saturação dos participantes. No início de cada sessão era passada a 

DASS-21. De seguida os utentes eram expostos à realidade virtual com a visualização do 

vídeo e no fim da sessão era novamente aplicada a DASS-21. 

 Foi tomada a decisão de que a primeira sessão seria apenas um procedimento de 

familiarização por parte dos utentes à exposição a um cenário de realidade virtual e 

onde foram ligados os equipamentos de medição dos marcadores fisiológicos, não tendo 

sido extraídos quaisquer dados, servindo apenas para adaptação dos utentes ao processo 

que iria decorrer futuramente. 

Recorreu-se ao programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 23, para construir a base de dados e realizar o consequente tratamento 

estatístico. Começamos por fazer uma caracterização da amostra e para as comparações 

entre os diferentes momentos em avaliação recorreu-se ao t-teste emparelhado e de 

amostras independentes. Tendo em consideração a dimensão da amostra recorremos ao 

cálculo do valor de d de Cohen para determinar a dimensão dos efeitos estatísticos. 

Foram definidos como valores de critério que, entre 0,2 até 0,5, representam um efeito 

pequeno, > 0,5 até 0,8 indicam um efeito moderado, valores > 0,8 são considerados 

efeitos fortes. Estes cálculos foram feitos com o objetivo de evitar que fosse cometido o 

tipo de erro II. 

 

3. Resultados 

Depois de uma descrição normativa dos dados relativos à amostra, procedeu-se 

à avaliação dos dados obtidos no início e no fim de cada sessão de exposição à realidade 

virtual. Para o efeito foi preenchida a DASS-21 e recolhidos os dados relativos aos 

parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca e condutância de pele).  
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Através da análise do Quadro 1., verificamos que na segunda sessão de 

exposição à realidade virtual, apenas a subescala de Ansiedade não obteve valores 

significativos, entre o pré e o pós teste (p = .07). Quanto às subescalas de Depressão e 

Stress obtiveram valores de p = .01 e .03, respetivamente. No que diz respeito às 

diferenças observadas na terceira sessão, constatou-se que as subescalas de Ansiedade e 

Stress revelaram valores estatisticamente significativos (p = .03 e .001 respetivamente) 

e a subescala de Depressão, pelo contrário, não obteve um valor significativo (p = .14). 

Quanto à última sessão, e tal como ocorrido na sessão anterior, a subescala de 

Depressão foi a única que não obteve valores significativos (p = .62). Nas subescalas de 

Ansiedade e Stress revelaram-se valores estatisticamente significativos de p = .03 e p = 

.01, respetivamente. 

 

Quadro 1. Resultados do início e fim de cada sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente passou-se para a análise dos resultados obtidos em cada 

subescala da DASS-21 entre a segunda e a última sessão de exposição à realidade 

virtual, para verificar se havia ou não impacto terapêutico com o decorrer de todas as 

sessões de exposição. Através do Quadro 2., é possível observar que em todas as 

subescalas da DASS-21 se verificaram resultados estatisticamente significativos. Na 

subescala de Depressão obteve-se um valor de p = .01, na subescala de Ansiedade 

  Comparação de Pares            Média 

Diferenças emparelhadas 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão da 

Média t 
p 

Depressão2 - Depressão2.1 
,64 ,67 ,20 3,13 ,01 

Ansiedade2 - Ansiedade2.1 
,64 1,03 ,31 2,06 ,07 

Stress2 - Stress2.1 
,82 1,08 ,33 2,52 ,03 

Depressão3 - Depressão3.1 
,55 1,13 ,34 1,60 ,14 

Ansiedade3 - Ansiedade3.1 
1,18 1,54 ,46 2,55 ,03 

Stress3 - Stress3.1 
1,73 1,42 ,43 4,03 ,00 

Depressão4 - Depressão4.1 ,18 1,17 ,35 ,52 ,62 

Ansiedade4 - Ansiedade4.1 
,55 ,69 ,21 2,63 ,03 

Stress4 - Stress4.1 
1,27 1,19 ,36 3,55 ,01 
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verificou-se um valor de p = .01 e, por último, a subescala de Stress apresentou um 

valor estatisticamente significativo de p = .01. Ou seja, os presentes resultados sugerem 

que, no geral, se verificou um impacto terapêutico relevante graças à exposição à 

realidade virtual, uma vez que as diferenças dos valores entre os momentos do pré-teste 

(primeira avaliação) e a última avaliação (pós-teste) se apresentaram estatisticamente 

significativas em todas as subescalas da DASS-21.  

 Esta avaliação inicial foi complementada com a dos dados fisiológicos obtidos 

através do aparelho de biofeedback entre a segunda e a quarta sessão de exposição à 

realidade virtual. Analisando o Quadro 2. apesar dos valores de p nos indicarem que não 

existem diferenças estatisticamente significativas quer na medição da Condutância de 

Pele, quer na Frequência Cardíaca (valores de p =.14 e p = .28, respetivamente), e para 

não incorrermos, eventualmente, na possibilidade de erro tipo II, através do cálculo da 

dimensão dos efeitos, constatamos que existem efeitos moderados a fortes nas 

comparações em que o valor de p foi superior a 0.5. De qualquer forma, as diferenças 

encontradas nos nossos cálculos, podem resultar de valores que na nossa amostra 

poderão advir do facto que na sessão 2 se verificou um acréscimo acima da média de 

dois participantes. Observámos que na quarta sessão, após uma maior familiarização 

com os equipamentos, os valores normalizaram. 

 

Quadro 2. Resultados entre a segunda e a última sessão 

 

Comparação de Pares 

Diferenças emparelhadas  

Média 

Desvio 

Padrão 

Erro Padrão 

da Média        t  p  

 

 

d 

 Depressão2 - Depressão4.1 2,00 2,00 ,60 3,32 ,01 2,09 

 Ansiedade2 - Ansiedade4.1 3,00 3,29 ,99 3,03 ,01 1,92 

 Stress2 - Stress4.1 3,00 3,22 ,97 3,09 ,01 1,95 

 Sessão2CPmedia - 

Sessão4CPmedia 
1,50 3,08 ,93 1,61 ,14* 

1,02 

 Sessão2FCmedia - 

Sessão4FCmedia 
7,80 22,71 6,85 1,14 ,28* 

0,71 

*Nestas variáveis importa ter em consideração que, eventualmente, poderíamos incorrer no tipo de erro II. 

 

Também se analisaram os resultados dos períodos entre cada sessão (ver Quadro 

3.) para as três subescalas da DASS-21, tendo-se constatado não existirem alterações 
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estatisticamente significativas entre cada uma das sessões avaliadas. No geral, os 

resultados sugerem que apenas se obteve um impacto terapêutico estatisticamente 

significativo quando se fizeram as comparações entre a avaliação inicial e a final do 

processo terapêutico experimental. 

Quadro 3. Resultados entre cada sessão 

Comparação de Pares 

Diferenças emparelhadas 

Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão da 

Média t p 

 Depressão2.1 - Depressão3 -,91 2,88 ,87 -1,05 ,32 

 Depressão3.1 - Depressão4 1,55 3,08 ,93 1,67 ,13 

 Ansiedade2.1 - Ansiedade3 -,55 2,62 ,79 -,69 ,51 

 Ansiedade3.1 - Ansiedade4 1,18 2,56 ,77 1,53 ,16 

 Stress2.1 - Stress3 -1,18 3,28 ,99 -1,20 ,26 

 Stress3.1 - Stress4 ,36 2,29 ,69 ,53 ,61 

 

Nas comparações entre sexos, ao nível dos comportamentos ansiogénicos, foi 

possível observar que, no geral, foram obtidos resultados que indicam uma redução dos 

sintomas entre a primeira e a última sessão. Os resultados do t-teste para amostras 

independentes evidenciou uma diminuição dos sintomas nos dois sexos, mas não 

significativa (p = .96), se bem que o valor da média dos sujeitos do sexo feminino foi de 

-2.71 e do sexo masculino foi de -2.50. 

Passando à comparação entre o impacto na redução dos sintomas ansiogénicos e 

os indivíduos participantes que tomam, ou não, medicação para a ansiedade, verifica-se 

que os participantes que tomam medicação, denotam, no geral, níveis mais relevantes de 

impacto terapêutico com a exposição à realidade virtual (M = -3.14), comparando com 

os participantes que não tomam medicação (M = -1.75), mas sem expressão estatística 

(p = .75) que diferencie os grupos.  

Por fim, quando se compararam os sujeitos em função de terem, ou não, 

acompanhamento psicológico, foi possível verificar que as pessoas que não tinham 

acompanhamento psicológico, obtiveram maiores ganhos terapêuticos na redução dos 

sintomas ansiogénicos com a exposição à realidade virtual (M = -3.67) do que os 

participantes que já beneficiavam de acompanhamento psicológico (M = -2.25). Apesar 
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da diferença entre as médias destes dois grupos, é possível verificar que o valor de p = 

.62, pelo que se pode afirmar que não há evidência de diferenças estatisticamente 

significativas nos dois grupos. 

4. Discussão dos Resultados 

Tendo em consideração os objetivos definidos no presente estudo, foi 

investigado se era possível verificar uma redução na sintomatologia ansiosa de pessoas 

com perturbações de ansiedade, através de exposição a realidade virtual, ao longo de 

quatro sessões. 

Relativamente às diferentes dimensões da Escala de Ansiedade, Depressão e 

Stress-21 (DASS-21), foi possível observar que os resultados demonstram que, no geral, 

houve diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro e o último momento de 

exposição à realidade virtual, o que nos leva a concluir que este programa teve um 

impacto terapêutico relevante, não só na sintomatologia ansiosa, como também nos 

sintomas de depressão e stress, avaliados pela DASS-21. Todas estas dimensões 

apresentaram valores significativos que demonstram uma diminuição dos sintomas. 

Estes resultados vão de encontro aos resultados do estudo de Anderson et al. (2013) que 

mostraram que a exposição a cenários de realidade virtual pode induzir a reduções na 

sintomatologia ansiosa e no caso do estudo destes autores, levou à diminuição da 

sintomatologia relativa à perturbação de ansiedade social. Segundo Alsina-Jurnet et al. 

(2011), a Terapia de Exposição à Realidade Virtual (TERV) pode ser um meio eficaz 

para realizar terapia de exposição para perturbações de ansiedade e os resultados deste 

estudo vão de encontro a essa informação, já que houve um impacto terapêutico 

significativo na sintomatologia. Na meta-análise realizada por Powers e Emmelkamp 

(2008), os autores também encontraram resultados que indicam uma boa eficácia quanto 

à utilização de realidade virtual para o tratamento de perturbações de ansiedade.  

Neste estudo também procurámos saber a opinião dos participantes e de como 

estes se sentiam com o decorrer do processo terapêutico. No geral, foi a primeira vez 

que todos os participantes estiveram em contacto com a Realidade Virtual. Os sujeitos 

relataram que se sentiram seguros e confortáveis com esta experiência e revelaram que 

esta podia ser uma boa forma de conseguir lidar com a sintomatologia ansiosa do seu 

quotidiano. No geral, todos se sentiam mais relaxados no fim de cada sessão e 

afirmavam que não se importavam que a exposição durasse mais alguns minutos. 

Alguns participantes, entusiasmados com a experiência, questionavam onde seria o local 

apresentado no vídeo para poderem visitar e outros perguntavam se podiam levar 
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familiares ao Centro de Saúde, para poderem experienciar a imersão na realidade 

virtual. Estes relatos encontram eco nos resultados deste estudo que evidenciaram uma 

diminuição da sintomatologia ansiosa tal como aferida no final de cada sessão. 

Apesar da diminuição dos níveis de sintomatologia ansiosa com o processo 

terapêutico, não se observaram diferenças estatisticamente significativas nos resultados 

entre sessões. Para cada dimensão da DASS-21, não se verificaram ganhos terapêuticos 

durante o período que mediava as sessões. Na ausência de estudos na nossa revisão de 

literatura que analisassem os efeitos entre sessões terapêuticas que pudessem ajudar a 

explicar as razões de isto ter acontecido, observou-se que não havia diferenças no 

período entre sessões. Este decréscimo, ou ganho imediato, verificou-se apenas no 

decorrer de cada sessão, podendo-se ter em conta o fator de distração dos sujeitos ao 

estarem envolvidos na realidade virtual, o que pode ser justificado pelo decrescimento 

temporário dos sintomas ansiogénicos, mas que não se fez sentir de uma sessão para a 

outra. 

A ativação fisiológica pode ser avaliada através da medição de parâmetros como 

a resposta galvânica da pele (Condutância de Pele) e através de resposta cardiovascular. 

A excitação emocional é associada com as mudanças nos marcadores fisiológicos e a 

condutância de pele tem mostrado aumentar quando estão presentes emoções negativas 

e diminui com emoções positivas. Quanto à medição da frequência cardíaca, esta 

também está associada à resposta ao stress (Buckworth, Dishman, O'Connor, & 

Tomporowski, 2013). 

Neste estudo, no que diz respeito à avaliação e medição dos marcadores 

fisiológicos frequentemente relacionados com a ansiedade e o stress, os resultados 

obtidos evidenciaram efeitos moderados a fortes. Nos valores da frequência cardíaca e 

da condutância de pele, foi possível observar que se registaram valores que indicaram 

uma redução dos níveis fisiológicos nestes dois marcadores, pelo que se pode afirmar 

que a exposição a um cenário relaxante de realidade virtual teve impacto direto. Isto vai 

de encontro às conclusões de Diemer et al. (2014) que afirmam haver evidências de que 

a exposição à realidade virtual provoca reações psicofisiológicas em pacientes, e é 

concordante com os resultados do estudo de Felnhofer et al. (2014) que sugerem uma 

variação de um parâmetro fisiológico (frequência cardíaca) em participantes com alta 

ansiedade social expostos à realidade virtual. 

Segundo o que afirmam Buckworth et al. (2013), as respostas fisiológicas, por si 

só, não indicam as diferentes respostas emocionais a diferentes situações, ou seja, leva a 
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concluir que podem haver diferenças nos resultados emocionais e fisiológicos e que 

estes não têm que ser necessariamente iguais. Contudo no nosso estudo, é revelado que 

houve uma diminuição dos sintomas ansiogénicos com o decorrer do processo 

terapêutico, e esta diminuição foi acompanhada por um decréscimo da atividade 

fisiológica relacionada com a ansiedade. 

No que concerne à comparação entre sexos ao nível da sintomatologia ansiosa, 

foi possível observar que apesar da redução dos níveis de ansiedade não houve 

diferenças significativas entre as médias dos dois grupos. Face a estes resultados não é 

possível afirmar que houve um impacto terapêutico mais relevante num grupo do que 

noutro. Relativamente ao consumo de medicação para a ansiedade, verificou-se um 

impacto terapêutico mais relevante no grupo que toma medicação comparativamente ao 

grupo que não toma, contudo, os testes estatísticos revelam-nos que não houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois grupos. Por fim, no que 

diz respeito à comparação dos níveis de sintomatologia ansiosa com o acompanhamento 

psicológico dos participantes, foi possível notar que as pessoas que não possuem 

acompanhamento psicológico, tiveram um impacto mais significativo na redução dos 

sintomas ansiogénicos com a exposição à realidade virtual do que os participantes que 

têm acompanhamento psicológico, contudo não há evidência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas médias. 

A nosso ver, este é estudo empírico que pode contribuir para o desenvolvimento 

desta área relativamente recente e que teve como objetivo contribuir para a validade 

clínica da utilização de realidade virtual como auxiliar na redução da sintomatologia 

ansiosa. As conclusões a que chegámos foram, em parte, satisfatórias, visto termos 

observado uma diminuição dos sintomas ansiogénicos ao longo das sessões de 

exposição à realidade virtual. Outro aspeto a realçar, é o facto de este equipamento ser 

percecionado com entusiasmo, apesar de esta ter sido a primeira vez que os sujeitos 

contactaram com este tipo de tecnologia. Isto leva-nos a reforçar os argumentos que 

sugerem que este tipo de tecnologia pode vir a ter cada vez mais protagonismo no 

tratamento de perturbações mentais, em geral, e em particular para o caso das 

perturbações de ansiedade (Alsina-Jurnet et al. 2011; Parsons & Rizzo, 2008).  

 Uma das principais dificuldades do estudo prende-se com a falta de investigação 

nesta área, concordante com o que foi argumentado por Meyerbröker e Emmelkamp 

(2010), e assim existirem ainda poucos marcos de comparação. Contudo, achamos que 

os resultados são bastante promissores, e cremos que este foi mais um passo para ajudar 
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ao desenvolvimento desta área no nosso país. Outra adversidade que pode dificultar a 

realização de futuras investigações neste âmbito pode ser o custo monetariamente 

elevado para a aquisição e utilização dos equipamentos de realidade virtual necessários. 

Porém, diversos investigadores procuram, atualmente, ultrapassar tais limitações, 

reforçando ainda mais as vantagens da utilização deste tipo de tecnologia, bem como a 

importância da investigação contínua nesta área, com o objetivo de melhorar a 

utilização desta ferramenta. 

 Segundo a opinião de Bush (2008), à medida que progredimos no tempo, os 

computadores e as novas tecnologias estão a tornar-se uma coisa normal da nossa vida. 

Acreditamos que as novas tecnologias são cada vez mais fundamentais no quotidiano e, 

consequentemente, com o tempo surgirão novas investigações e formas de intervir na 

saúde mental. Cabe então aos profissionais da área da Psicologia manterem-se 

constantemente atualizados quando às tendências atuais e futuras das novas tecnologias, 

podendo desta forma arranjar novos modos de trabalhar e manterem-se relevantes. 

 

5. Conclusão 

Em suma, com os resultados deste estudo empírico, podemos concluir que se 

verificou uma redução da sintomatologia ansiosa nos participantes da nossa amostra, 

com a exposição à realidade virtual. Observando os resultados entre a primeira e a 

última sessão de exposição, verificou-se que, no geral, houve diferenças 

estatisticamente significativas que levam a afirmar que houve um impacto terapêutico 

relevante na sintomatologia ansiosa e o mesmo se observou para as outras dimensões 

avaliadas pela DASS-21. 

Analisando o período entre sessões, os resultados mostraram que não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas nas três dimensões da DASS-21, 

ou seja, não se verificaram impactos terapêuticos durante o período que mediava as 

sessões. A diminuição da sintomatologia das diferentes dimensões verificou-se apenas 

no decorrer de cada sessão, podendo o fator de distração dos participantes ao estarem 

envolvidos na realidade virtual, influenciar na diminuição temporária da sintomatologia, 

mas que não se fez sentir de uma sessão para a outra. 

Relativamente à questão da avaliação dos marcadores fisiológicos (frequência 

cardíaca e condutância de pele) ligados à Depressão, Ansiedade e Stress, observámos 

um decréscimo dos níveis fisiológicos, pelo que se pode afirmar que a exposição a um 

cenário relaxante de realidade virtual teve um impacto direto na atividade fisiológica 
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relacionada com a ansiedade. Tal como na sintomatologia ansiosa, em que foi possível 

observar um impacto terapêutico significativo da realidade virtual, relativamente aos 

marcadores fisiológicos verificámos também uma diminuição nos seus valores. 

Na comparação entre grupos, relativamente à comparação entre sexos ao nível 

da sintomatologia ansiosa, foi possível observar que apesar da redução dos níveis de 

ansiedade não houve diferenças significativas entre as médias dos dois grupos. 

Relativamente ao consumo de medicação para a ansiedade, verificou-se um impacto 

terapêutico mais relevante no grupo que toma medicação comparativamente ao grupo 

que não toma, contudo, os testes estatísticos revelam-nos que não houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos dois grupos. Por fim, no que diz 

respeito à comparação dos níveis de sintomatologia ansiosa com o acompanhamento 

psicológico dos participantes, foi possível notar que as pessoas que não possuem 

acompanhamento psicológico, tiveram um impacto mais significativo na redução dos 

sintomas ansiogénicos com a exposição à realidade virtual do que os participantes que 

têm acompanhamento psicológico, contudo não há evidência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas médias. 

Podemos concluir que este estudo, na nossa opinião, obteve resultados 

promissores e satisfatórios, pois foi possível observar uma redução da sintomatologia 

ansiosa dos participantes, com a exposição à realidade virtual, o que constituía um dos 

nossos principais objetivos. De acrescentar ainda o entusiasmo dos participantes para 

com os equipamentos de realidade virtual e com a própria experiência, que afirmaram 

poder ser útil para lidar com a sintomatologia ansiosa do quotidiano. 

Por fim, é importante realçar  que as novas tecnologias têm cada vez mais 

impacto na sociedade contemporânea e é fulcral olhar para elas como novas 

possibilidades de intervenção na saúde mental. Este estudo procurou então desta forma 

contribuir para investigar e desenvolver esta área das novas tecnologias na saúde 

mental, que se encontra ainda pouco estudada em Portugal. Os resultados foram 

promissores e levam-nos a afirmar que as novas tecnologias, neste caso a Realidade 

Virtual, podem constituir alternativas válidas para a intervenção em pessoas com 

sintomatologia ansiosa. 
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Resumo 

Com o passar das décadas, os benefícios da atividade física e mental para a 

saúde são cada vez mais evidentes. Várias investigações se debruçaram sobre os efeitos 

da atividade física na redução dos sintomas de perturbações como a depressão e a 

ansiedade e os resultados desses estudos têm corroborado a importância da prática de 

atividades físicas na manutenção de uma boa saúde mental e um corpo saudável. O 

objetivo do presente estudo foi quantificar o impacto dos níveis de atividade física na 

Depressão, Ansiedade, Stress e nos comportamentos alimentares. Participaram no 

estudo 183 adultos portugueses de ambos os sexos (118 do sexo masculino e 65 do sexo 

feminino), com idades compreendidas entre os 19 e os 44 anos. Utilizaram-se como 

instrumentos o Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (DEBQ) e a 

Escala de Ansiedade, Depressão e Stress - 21 (DASS-21). Os resultados, contudo, não 

confirmaram a evidência empírica extraída na revisão de literatura, que demonstra um 

impacto da atividade física na sintomatologia depressiva, ansiosa e no stress, contudo 

foi possível observar que se verificaram diferenças nas comparações realizadas ao nível 

dos comportamentos alimentares. Encontraram-se diferenças significativas 

relativamente à Alimentação Restritiva, em que o grupo Muito Ativo pontuou mais alto 

que o grupo Inativo e verificaram-se diferenças significativas relativamente ao sexo nas 

variáveis Alimentação Restritiva e Ingestão Emocional, em que as mulheres pontuaram 

mais alto nas duas variáveis. Ficou ainda evidenciado que a situação profissional tem 

um efeito estatístico significativo na Ansiedade e na Ingestão Emocional.  

 

Palavras-chave: Atividade Física; Ansiedade; Depressão; Stress; Comportamentos 

Alimentares. 

 

 

 

 

 



34 

 

Abstract 

As decades go by, the benefits of physical and mental activity are more and 

more evident as far as health is concerned. Several investigations have studied the 

effects of physical activity in what concerns the reduction of symptoms of depression 

and anxiety and the results of these studies have confirmed the importance of practicing 

physical activity to maintain a good mental health and a healthy body. The aim of this 

study was to quantify the impact of the levels of physical activity in Depression, 

Anxiety, Stress and Eating Behaviors. 183 Portuguese adults of both genders have 

participated in this study (118 male and 65 female participants), with ages between 19 

and 44 years old. The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) and the 

Depression Anxiety Stress Scale – 21 (DASS-21) were used as investigation tools. The 

results haven’t confirmed the empiric evidence from the literature revision that 

demonstrates an impact of physical activity in the depressive symptomatology, anxiety 

and stress, however it was possible to notice that there are differences in the 

comparisons made regarding eating behaviours. Significant differences regarding 

Restrictive Eating were found in which the Very Active Group had a higher score than 

the Non-Active Group and there were significative differences regarding the gender of 

the participants in what concerns the variables Restrictive Eating and Emotional 

Ingestion, in which women scored higher on both variables. It was also evidenced that 

the professional situation has a significant statistic effect on Anxiety and Emotional 

Ingestion. 

 

Keywords: Physical activity; Anxiety; Depression; Stress; Eating Behaviors. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas tem-se destacado a importância da aquisição e da 

manutenção de hábitos saudáveis visando a melhoria da qualidade de vida da 

população. Embora esteja dependente de vários fatores como, alimentação, situação 

socioeconómica, entre outros, a prática habitual de atividade física é um importante 

meio de melhoria da qualidade de vida das pessoas (Peluso & Andrade, 2005). 

A atividade física e o exercício físico são termos que descrevem diferentes 

conceitos, porém, por vezes são confundidos um com o outro. A atividade física pode 

ser definida como qualquer movimento do corpo produzido pelos músculos esqueléticos 

que se traduz num gasto de energia e no quotidiano pode estar presente em atividades 

ocupacionais, desportivas, condicionadas, domésticas ou outras, enquanto que o 

exercício físico é considerado um subconjunto de atividade física planeado, organizado 

e repetitivo e tem como objetivo a melhoria ou manutenção da aptidão física 

(Caspersen, Powell, & Christenson, 1985).  

A atividade física é uma importante ferramenta de saúde pública que tem sido 

utilizada no tratamento e prevenção de diversas doenças físicas, bem como no 

tratamento de algumas perturbações psicológicas, como a depressão e a ansiedade 

(Peluso & Andrade, 2005). Os benefícios psicológicos que resultam da prática de 

atividade física encontram-se já bastante investigados por profissionais da área da 

saúde, meios de comunicação e outros investigadores, demonstrando desta forma a 

importância que este assunto pode ter para a sociedade contemporânea. O crescente nú-

mero de investigações acerca dos efeitos psicológicos da atividade física tem acontecido 

na medida em que a saúde deixou de ser considerada uma condição somente física e 

passou a ser concebida como uma interligação entre fatores físicos, psicológicos e 

sociais, e ao mesmo tempo é também destacado o papel da saúde mental como 

fundamental para o bem-estar geral das pessoas (Werneck & Navarro, 2011).  

Consequentemente, a compreensão dos efeitos da atividade física na saúde 

mental pode influenciar a prática clínica de psicólogos e psiquiatras, por um lado, como 

ferramenta auxiliar na prevenção e tratamento de perturbações mentais, e como um 

instrumento na promoção de uma qualidade de vida mais satisfatória, ou, por outro lado, 

como causa de problemas que exigem diagnóstico apropriado e tratamento efetivo 

(Peluso & Andrade, 2005). Numa revisão de literatura de Mello, Boscolo, Esteves e 

Tufik (2005) é destacado que a prática regular de atividades físicas origina resultados 

positivos não somente no sono e nas suas perturbações, mas também nos aspetos 
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psicológicos e/ou perturbações como a ansiedade e a depressão, e nos aspetos 

cognitivos, como a memória e a aprendizagem. 

Desta forma parece-nos pertinente realizar um estudo em que se procure 

perceber o impacto que a atividade física pode ter na depressão, ansiedade, stress e nos 

comportamentos alimentares. Irão ser realizadas comparações em função das seguintes 

variáveis independentes: Sexo, Estado Civil e Situação Profissional, e como covariáveis 

a Idade e o Índice de Massa Corporal (IMC), em relação ao impacto dos níveis de 

atividade física na depressão, ansiedade, stress e nos comportamentos alimentares. É 

importante fazer uma comparação entre os participantes solteiros e os casados e entre os 

participantes estudantes, empregados e desempregados, pois desta forma podemos 

comparar os estilos de vida de cada grupo que nos permitirão tentar perceber se 

determinada condição de vida dos participantes da amostra tem impacto nas variáveis 

dependentes em estudo. 

A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública a nível mundial, 

devido à sua alta morbidade e mortalidade (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 

2002). As perturbações depressivas são caracterizadas pela presença de humor triste, 

vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Incluem ainda uma 

acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na 

maior parte do dia, perda ou ganho significativo de peso sem estar a fazer dieta, fadiga 

ou perda de energia, insónias, pensamentos suicidas, entre outros (DSM-5 – APA, 

2014).   

Os procedimentos mais frequentemente realizados para o tratamento das 

perturbações depressivas por parte dos profissionais clínicos, incluem, frequentemente, 

o aconselhamento e medicação antidepressiva (Teychenne, Ball, & Salmon, 2008). 

Frazer, Christensen e Griffiths (2005), num artigo de revisão, afirmam que de entre 

outros métodos, a atividade física pode ser considerada eficaz no tratamento da 

depressão e sugerem diversos estudos que, ao longo dos últimos anos, avaliaram o 

impacto que a atividade física pode ter na depressão.  Por exemplo, num estudo 

realizado por Brown, Fond, Burton, Marshall e Dobson (2005) que contou com a 

participação de 9207 mulheres de meia-idade, constataram que existe uma clara relação 

entre atividade física e a diminuição de sintomas depressivos. Harris, Cronkite e Moos 

(2006) estudaram a relação entre atividade física, estratégias de exercício e depressão 

em 424 adultos inicialmente deprimidos e chegaram à conclusão que a atividade física 
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está relacionada com a redução dos níveis de depressão, e além disso, referiram que a 

atividade física pode ser especialmente útil no contexto de problemas de saúde e 

situações stressantes do quotidiano.  

Um outro estudo realizado por Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Mano e Martins 

(2009) procurou conhecer a relação entre o exercício físico, a depressão e o Índice de 

Massa Corporal (IMC) numa amostra constituída por 175 participantes com idades 

compreendidas entre os 18 e os 27 anos. Os resultados mostraram que à medida que se 

aumenta a prática de atividade física, os sintomas depressivos tendem a diminuir, não se 

verificando nenhuma associação entre a depressão e o IMC geral, mas verificou-se que 

os indivíduos que praticam os níveis de atividade física recomendada apresentam níveis 

médios de depressão inferiores aos que não atingem esses mesmos níveis. Idênticos 

resultados foram obtidos no estudo de Cheik et al. (2003) com 54 idosos de ambos os 

sexos. 

 Recentemente numa investigação com idosos, orientada por Teixeira, Nunes, 

Ribeiro, Arbinaga e Vasconcelos-Raposo (2016) pretendeu-se verificar se a prática de 

atividade física influenciava a autoestima e os níveis de depressão numa amostra 

constituída por 215 idosos e chegou-se à conclusão que os idosos praticantes de 

atividade física apresentaram níveis mais elevados de autoestima e níveis reduzidos de 

depressão comparativamente aos que não são praticantes. 

 Para além da depressão, também é fundamental avaliar o impacto que a 

atividade física pode ter na ansiedade. Existe uma crença geral de que a atividade física 

e o exercício têm efeitos positivos sobre o humor e a ansiedade e uma grande 

quantidade de estudos descrevem uma associação entre atividade física, bem-estar geral, 

humor e ansiedade (Ströhle, 2009). Há, cada vez mais, evidências de que as pessoas 

fisicamente ativas possuem um menor risco de desenvolver depressão e que as 

intervenções envolvendo atividades físicas estão relacionadas com benefícios 

consideráveis para indivíduos com formas de depressão leve a moderada, bem como na 

redução dos níveis de ansiedade (Martinsen, 2008). Em comparação com a vasta gama 

de pesquisas sobre os efeitos positivos da atividade física na depressão, no caso da 

ansiedade há menos investigações efetuadas (Ströhle, 2009). 

As perturbações de ansiedade abrangem perturbações que partilham 

características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais 

relacionadas e que diferem entre si quanto ao tipo de objetos ou situações que induzem 

medo, ansiedade ou comportamentos de esquiva e na ideação cognitiva que lhes está 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Str%C3%B6hle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18726137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Str%C3%B6hle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18726137
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associada. Desta forma, podem ser diferenciadas pela análise detalhada dos tipos de 

situações que são temidas ou evitadas e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças 

associadas (DSM-5 – APA, 2014).  

 Numa investigação realizada por Goodwin (2003) com o objetivo de determinar 

a associação entre atividade física regular e perturbações mentais numa amostra de 8098 

adultos nos Estados Unidos da América, os resultados mostraram que a atividade física 

regular foi associada a uma prevalência significativamente reduzida de perturbações de 

depressão e ansiedade.  

 Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes e Brustad (2013) numa outra 

investigação fizeram uma comparação por sexo, atividade física e qualificações 

académicas, da sintomatologia da depressão e ansiedade entre 140 idosos portugueses 

(70 do sexo masculino e 70 do sexo feminino). Os resultados indicaram valores 

significativos que demonstravam que aqueles que praticavam atividade física 

apresentavam menores taxas de depressão e ansiedade. Ao nível do género, as 

comparações mostraram que as mulheres apresentaram valores mais elevados que os 

homens. Na variável de escolaridade, verificou-se que os participantes com menor nível 

de grau académico tendiam a ter valores mais elevados tanto para depressão como para 

a ansiedade. Desta forma os autores concluíram que a atividade física está associada a 

menores níveis de depressão e ansiedade. Estes resultados foram corroborados com o 

estudo de Esenturk, Akandere, Yarimkaya e Yilmaz (2016) quando estudaram 200 

adultos de nacionalidade turca. 

 Também há que ter em consideração o impacto que a atividade física poderá ter 

no stress. O stress é considerado uma patologia que abrange uma grande parte da 

população, independentemente do ciclo de vida e, particularmente, na fase de vida 

adulta a manifestação de stress é potencialmente maior, devido às responsabilidades 

para com a família e pressões acentuadas existentes no trabalho. Desta forma, diversas 

técnicas como a psicoterapia, medicação, atividades físicas, entre outras, têm sido 

empregues para atenuar os sintomas do stress (Nunomura, Teixeira, & Fernandes, 

2004). Diferentes estudos demonstram que a realização de atividade física de forma 

regular diminui a perceção de stress psicológico no individuo (Ramírez-Muñoz, 

Valencia-Ángel, & Oróstegui-Arenas, 2016). 

Num estudo com 357 adultos com idades entre os 50 e os 65 anos, King, Taylor 

e Haskell (1993) tentaram avaliar o efeito de prática física durante 12 meses nos níveis 
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de stress. Em comparação com o grupo de controlo, o grupo que se exercitou mostrou 

uma diminuição significativa dos níveis de stress, ansiedade e autoestima.  

Com o objetivo de comparar os níveis de stress de 16 adultos após a prática 

regular de atividades físicas durante 12 meses, Nunomura et al. (2004) fizeram uma 

investigação e os resultados finais indicaram uma acentuada melhoria nos sintomas de 

stress, incutindo desta forma a forte influência que a atividade física regular pode ter na 

diminuição do aparecimento e frequência de stress entre os adultos.  

Num estudo conduzido por Viana, Andrade, Back e Vasconcellos (2010), 

procurou-se verificar a relação entre nível de atividade física, stress e saúde de 283 

bancários brasileiros e os resultados mostraram que os bancários mais ativos 

fisicamente mostraram-se menos stressados e apresentaram melhor saúde percebida e 

menor frequência de adoecimento. Estes resultados foram também corroborados por 

uma outra investigação realizada por Ramírez-Muñoz et al. (2016) com adultos 

colombianos. 

Para além do impacto que a atividade física poderá ter na depressão, ansiedade e 

stress, é importante avaliar o impacto que poderá ter nos comportamentos alimentares e 

verificar a ligação que poderá haver entre a depressão, ansiedade, stress e os 

comportamentos alimentares. O comportamento alimentar é um dos principais aspetos 

do estilo de vida que, inquestionavelmente, exerce maior influência direta na saúde da 

população e, desta forma, é possível de ser investigável através dos procedimentos da 

Psicologia (Viana, 2002). Entende-se por comportamento alimentar não só o ato de 

ingestão, mas também o conjunto de atitudes e fatores psicossociais implícitos na 

seleção e decisão de quais os alimentos a ingerir (Viana & Sinde, 2003).  

O comportamento alimentar é alvo de um processo de regulação consciente, 

deliberado e planeado, que envolve a tomada de decisões sobre o quê, quando e quanto 

comer e as escolhas e decisões alimentares que cada pessoa faz no seu quotidiano são 

influenciadas por processos biológicos e fatores individuais como certas características 

físicas e genéticas, personalidade, crenças e atitudes face à alimentação e ao corpo 

(Carraça, Silva, & Teixeira, 2014). 

O comportamento alimentar pode ser classificado como “estilo alimentar”. 

Estilo alimentar refere-se à categorização dos comportamentos alimentares tendo em 

conta algumas dimensões psicológicas que lhe são atribuídas (Viana & Sinde, 2003). 

Entre as dimensões do estilo alimentar avaliadas pelos diversos instrumentos, contam-

se, entre outras, a Alimentação Restritiva, a Ingestão Emocional e a Ingestão Externa e 
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só a interação destas dimensões permite compreender o comportamento alimentar dos 

sujeitos (Viana, Candeias, Rego, & Silva, 2009).  

A dimensão de Alimentação Restritiva inclui um padrão alimentar caracterizado 

por ciclos de dieta e restrição alternados com ciclos de desinibição, ou seja, os 

indivíduos conseguem controlar a fome e o desejo, mas por vezes o desejo é mais forte, 

o que os leva a comer descontroladamente. Fatores emocionais como a ansiedade e a 

depressão, fatores cognitivos como a perceção de já terem ultrapassado o limite 

autoimposto, e produtos com efeito sedativo e desinibidores, como o álcool, podem 

causar um efeito contrário a essa restrição. Enquanto algumas pessoas restritivas comem 

mais quando ansiosos ou deprimidos, os sujeitos não restritivos, no mesmo estado, têm 

tendência a alimentar-se menos. No caso da obesidade, alguns indivíduos insatisfeitos 

com o peso e com o aspeto do seu corpo entram numa luta constante no sentido de 

controlar a ingestão, independentemente da fome que sentem, com vista a manter o peso 

ou reduzi-lo, consequentemente estas pessoas exibem uma preocupação constante com 

o corpo e com o que ingerem e resistem assim a comer aquilo que desejam (Viana & 

Sinde, 2003). A investigação tem demonstrado que, ao contrário do que seria de esperar, 

a restrição é mais elevada em obesos do que nos sujeitos de peso normal (Viana & 

Sinde, 2003). 

 A dimensão de Ingestão Emocional mostra que as emoções têm o poder de 

influenciar as escolhas e preferências alimentares e os alimentos associam-se ao 

contexto emocional em que habitualmente são consumidos. As emoções também podem 

perturbar o controlo cognitivo e a adesão a um controlo alimentar, uma vez que a função 

emocional pode predominar sobre a capacidade racional levando a uma desinibição do 

comportamento alimentar (Magalhães, 2012). 

 Por último, a dimensão de Ingestão Externa assinala que estímulos ambientais 

associados aos alimentos, como o aroma, o aspeto e o sabor, podem ter o poder de 

influenciar as escolhas alimentares e se o sujeito não é capaz de identificar de modo 

adequado as suas necessidades, é mais facilmente afetado pelos estímulos externos do 

que pelos sinais internos de fome. Desta forma, quando perante a um alimento com sabor, 

aparência ou aroma agradáveis que podem despertar o apetite, a pessoa desinibe-se, pode 

perder o controlo e ingere o alimento mesmo sem sentir fome (Viana et al., 2009).  

As modificações no estilo de vida são difíceis de alcançar dadas as ligações com 

outros aspetos do quotidiano tais como a falta de tempo, stress, ansiedade, e difícil 

acesso a padrões de comportamento e de consumo mais saudáveis. As dificuldades em 
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alterar os estilos de vida também se podem verificar em relação à alimentação, pois 

apesar de serem conhecidas as implicações para a saúde de certos comportamentos 

alimentares, modificá-los é uma tarefa árdua de se realizar (Viana, 2012). 

A prática regular de atividade física poderá ter um papel essencial numa melhor 

regulação do comportamento alimentar e o seu efeito parece, em parte, ser esclarecido 

pela sua ação ao nível da regulação do apetite, aumentando a sensibilidade aos sinais de 

saciedade e através de possível alterações induzidas no prazer da ingestão de certos 

alimentos (Carraça et al. 2014). A atividade física parece ter também uma forte 

influência na regulação cognitiva da alimentação, através de fatores psicológicos, como 

o desenvolvimento de uma imagem corporal mais positiva, motivações internas e 

padrões comportamentais mais flexíveis (Carraça et al. 2014). 

Há diversos estudos que sugerem que indivíduos fisicamente mais ativos têm 

tendência para adotar um estilo de vida com comportamentos mais saudáveis, e entre 

estes comportamentos encontra-se uma alimentação mais equilibrada. Por exemplo, 

num estudo de Berrigan, Dodd, Troiano, Krebs-Smith e Barbash (2003), com adultos 

americanos, foi encontrada uma relação positiva entre a prática de atividade física, um 

maior consumo de frutas e vegetais e um menor consumo de gordura. Num outro 

estudo, realizado por Blakely, Dunnagan, Haynes, Moore e Pelican, (2004), procurou-se 

perceber se havia uma relação entre a participação de indivíduos em atividades físicas 

moderadas durante 6 meses, em comparação com outros indivíduos que estavam a 

começar a praticar atividades físicas, tendo em conta os hábitos alimentares. Nas 

conclusões do estudo, os autores descobriram que os indivíduos que praticavam 

atividades físicas há mais tempo adotavam hábitos alimentares mais saudáveis. Numa 

investigação parecida com a anterior, realizada por Tucker e Reicks (2002) com 205 

idosos, também se encontraram resultados semelhantes, e verificou-se que os sujeitos 

que praticavam atividade física por mais tempo, possuíam melhores hábitos alimentares. 

Na opinião de Carraça et al. (2014), o exercício físico consiste em mais do que 

um simples método de combate às calorias e defendem que este contribui, também, para 

regular mais eficazmente o apetite, a perceber os sinais do corpo, a gerir melhor os 

desejos para com a alimentação e a providenciar mais capacidades cognitivas e 

emocionais para auxiliar nas decisões alimentares do quotidiano.  

A preocupação com o aspeto físico tem ganho, cada vez mais, importância na 

sociedade contemporânea e, dada esta relevância, pode levar os indivíduos a uma 

extrema preocupação com a aparência (Petroski, Pelegrini, & Glaner, 2009). O modelo 
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de beleza imposto pela sociedade atual corresponde a um verdadeiro culto pela 

magreza, porém, sem considerar aspetos relacionados com a saúde da população. Esse 

padrão deturpado de beleza origina um aumento drástico de pessoas, principalmente do 

sexo feminino, a submeterem-se a dietas para controlarem o seu peso, ao excesso de 

atividade física e ao uso incontrolado de laxantes, diuréticos e outro tipo de drogas com 

vista ao emagrecimento (Denise & Calvert, 1995).  

Petroski et al. (2009) sugerem que a satisfação com a imagem corporal está 

ligada ao comportamento alimentar adotado pelos sujeitos, o que quer dizer que as 

pessoas que mantêm um comportamento alimentar saudável tendem a apresentar-se 

dentro dos valores normais em relação ao Índice de Massa Corporal (IMC), o que leva a 

que tenham uma maior satisfação relativamente à imagem corporal, quando comparados 

com os que adotam um comportamento alimentar desadequado.  

Numa investigação de Bosi, Luiz, Uchimura e Oliveira (2008) com estudantes 

de educação física foi revelado que uma parte da amostra estudada se encontra 

insatisfeita com o seu peso real e com vontade de emagrecer e esta insatisfação com a 

sua própria imagem corporal dá azo à ocorrência de comportamentos alimentares 

impróprios e a um aumento da atividade física na busca de uma imagem corporal 

“perfeita”.  Fox (1999) na sua revisão de literatura afirma que existem demonstrações 

suficientes da eficácia de atividades físicas no tratamento da depressão, da ansiedade e 

pode ainda melhorar as próprias perceções físicas/corporais, a autoestima global e o 

bem-estar psicológico das pessoas no geral.  

Segundo um estudo de Fermino, Pezzini e Reis (2010) que tentou identificar as 

razões para a prática de atividade física e a sua relação com a imagem corporal em 90 

pessoas que frequentam ginásios, chegou-se à conclusão que a maioria das mulheres da 

amostra vai ao ginásio praticar exercício físico devido à insatisfação com a sua imagem 

corporal, pelo que se pode afirmar que a insegurança e o descontentamento com o seu 

próprio corpo é um dos motivos fundamentais que faz com que as pessoas comecem a 

praticar atividades físicas.  

Recentemente, numa outra investigação efetuada por Vasconcelos-Raposo et al. 

(2014), com o objetivo de verificar se existe uma relação entre a atividade física, a 

satisfação com a imagem corporal e os comportamentos alimentares em 201 

participantes (idades entre os 15 e os 22 anos) de ambos os sexos, foi encontrada uma 

relação entre a satisfação com a imagem corporal e a atividade física, em que indivíduos 

sedentários se percecionaram como tendo um maior volume corporal, e isto revela que 
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pessoas que praticam atividade física, tendem a melhorar a sua condição e aparência 

física, o que poderá constituir-se como um efeito benéfico no aumento da satisfação 

com a imagem corporal. Relativamente aos comportamentos alimentares e comparação 

entre sexos, os participantes do sexo feminino apresentaram uma maior pontuação na 

subescala de “Alimentação Restritiva” e “Ingestão Emocional” e quanto à dimensão 

“Ingestão Externa”, não houve diferenças significativas entre os sexos. Segundo o que 

os autores da investigação sugerem, esta diferença dos comportamentos alimentares 

entre os géneros pode estar relacionada com o facto do sexo feminino se sentir mais 

pressionado pelos padrões de beleza vigentes na sociedade. Por último, quanto à 

satisfação com a imagem corporal entre os sexos, os autores verificaram que o sexo 

masculino apresentou maior satisfação com a imagem corporal comparativamente ao 

sexo feminino.  

Contudo, e apesar da reconhecida importância da atividade física regular, ao 

longo das últimas décadas o gradual processo global de modernização conduziu as 

pessoas a um estilo de vida desapropriado, que inclui um aumento do consumo de 

alimentos com alto teor calórico e uma decadência do nível de atividade física 

(Frutuoso, Bismarck-Nasr, & Gambardella, 2003). As recentes e profundas alterações 

nos hábitos de vida determinaram uma pandemia de sobrepeso e obesidade na 

população (Ribeiro et al., 2006).  

A obesidade pode ser descrita como o acumular excessivo de gordura corporal 

advinda de uma desproporção crónica entre a energia ingerida e a energia gasta. Este 

desequilíbrio tende a abranger diversos fatores relacionados com o estilo de vida pessoal 

(dieta e exercício físico), alterações neuro endócrinas e componentes hereditários (Silva 

& Bittar, 2012). A obesidade, cuja prevalência tem aumentado globalmente em todas as 

idades, é uma forte consequência de uma alimentação não saudável e ingestão excessiva 

relacionadas a um estilo de vida caracterizado por falta de atividade física (Viana, 

2002).  

Numa investigação conduzida por Irwin et al. (2003) foi analisado o impacto de 

atividade física em 179 mulheres sedentárias na pós-menopausa que apresentavam 

excesso de peso.  Foram divididas em grupo de controlo e grupo de atividade física que 

consistia em média de 5 sessões por semana de caminhadas, com duração média de 176 

min/semana, durante 12 meses. Os resultados mostraram que o grupo que alcançou a 

recomendação de pelo menos 150 min/semana de atividade física, conseguiram 

diminuir significativamente a percentagem de gordura corporal, enquanto que o grupo 
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de controlo e aquelas que não alcançaram os 150 min/semana não conseguiram diminuir 

gordura. Resultados semelhantes foram corroborados num estudo de Donelly et al. 

(2003), onde ficaram demonstradas perdas de peso em jovens adultos de ambos os 

sexos envolvidos num programa de atividades físicas. Num outro estudo realizado por 

Slentz et al. (2004) também se chegou à conclusão que houve uma relação considerável 

entre a quantidade de atividade física e a quantidade de perda de peso e de massa gorda 

numa amostra constituída por adultos. 

 Além da inatividade física, algumas perturbações psicológicas tais como 

depressão e ansiedade podem estar ligadas ao aumento da obesidade e poderão estar 

presentes em indivíduos obesos (Luiz, Gorayeb, Liberatore, & Domingos, 2005). 

Considerando que aspetos emocionais podem estar associados à obesidade, levando 

muitas vezes ao desenvolvimento de problemas psicológicos, como a ansiedade, 

depressão e dificuldades comportamentais, é fundamental compreender o papel destas 

perturbações como consequência e desenvolvimento da obesidade (Luiz et al., 2005).  

A nível psicológico, a alteração da imagem corporal como consequência do 

aumento de peso poderá provocar uma desvalorização da autoimagem e do 

autoconceito, na pessoa obesa, originando a diminuição da sua autoestima. Em 

consequência, poderão surgir sintomas depressivos e ansiosos, uma diminuição da 

sensação de bem-estar geral e um aumento da sensação de desajuste social, resultando 

numa degradação das relações interpessoais (Martins, 2012).  

Em investigações clínicas já foi possível denotar a relação entre a obesidade e 

depressão e sugerem uma ligação entre excesso de peso e sintomatologia psicológica 

(Carpenter, Hasin, Allison, & Faith, 2000). Numa meta-análise produzida por Luppino 

et al. (2010) com o objetivo de encontrar uma relação entre depressão e obesidade, os 

autores chegaram à conclusão de que há uma ligação recíproca entre depressão e 

obesidade, pois ficou mostrado que a obesidade aumentou o risco de depressão nas 

populações estudadas e a depressão mostrou-se preditiva do desenvolvimento da 

obesidade.  

Num estudo feito numa Unidade de Saúde Familiar em Portugal, foi avaliada a 

prevalência de obesidade e prevalência de depressão em pessoas obesas. Foi ainda 

investigado se se verificava uma associação entre obesidade e depressão e se esta difere 

entre sexos. Foram estudados 5700 utentes adultos e os resultados mostraram que a 

prevalência de obesidade na população foi de 18,7% e verificou-se uma associação 

entre obesidade e depressão na população estudada. Quando se fez uma comparação por 
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sexos, apenas no grupo das mulheres se verificou esta associação significativa (Martins, 

2012).  

Segundo uma investigação realizada por Roberts, Deleger, Strawbridge e Kaplan 

(2003), com o objetivo de encontrar uma relação temporal entre obesidade e depressão, 

para determinar se uma constitui um fator de risco para a outra, com 2123 sujeitos ao 

longo de cinco anos, chegou-se à conclusão que a obesidade foi associada com o 

aumento do risco de depressão cinco anos depois, mas o contrário não ficou 

demonstrado, a depressão não aumentou o risco de obesidade futura.  

 Investigações também revelam que ser do sexo feminino pode constituir um 

fator de risco para a depressão entre indivíduos com obesidade, tal como indica o estudo 

de Stunkard, Faith e Allison (2003), que concluiu que nas mulheres, a obesidade está 

relacionada à depressão, enquanto que entre os homens existe uma relação inversa entre 

depressão e obesidade. 

 Mather, Cox, Enns e Sareen (2009) revelam que a obesidade pode estar 

associada a perturbações psicológicas mentais para além da depressão, como a 

ansiedade. Por exemplo, num estudo realizado com 2064 jovens mulheres adultas 

alemãs, com o objetivo de investigar a relação entre perturbações mentais e o peso, 

concluiu-se que a obesidade nesta amostra estava relacionada ao aumento das taxas de 

perturbações psicológicas, principalmente as perturbações de ansiedade (Becker, 

Margraf, Türke, Soeder, & Neumer, 2001). Outro estudo levado a cabo por Simon et al. 

(2006) procurou estudar a relação entre a obesidade e uma variedade de perturbações de 

humor, de ansiedade e de uso de substâncias numa amostra de 9125 participantes 

americanos e chegaram à conclusão que a obesidade está relacionada com o aumento de 

aproximadamente 25% nas probabilidades de perturbações de humor e ansiedade e uma 

diminuição de aproximadamente 25% nas probabilidades de perturbações do uso de 

substâncias, não se verificando diferenças significativas entre homens e mulheres.  

 Mais recentemente Barry, Pietrzak e Petry (2008), realizaram um estudo com 

40790 participantes com o objetivo de explorar as diferenças entre género, o IMC e as 

perturbações de humor e ansiedade. Os investigadores concluíram que a obesidade está 

relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de perturbações de ansiedade 

e outras fobias específicas, tanto em homens como mulheres. Também notaram que o 

sobrepeso ou obesidade aumentou o risco de fobia específica e social para as mulheres, 

mas o mesmo não se verificou para os homens.  
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 Com base nas evidências empíricas apontadas na revisão de literatura, é possível 

observar o poder que a atividade física regular pode ter na saúde mental e física das 

pessoas a nível mundial. Os resultados das diversas investigações sugerem que a prática 

de atividade física ajuda ao desenvolvimento equilibrado e integral do ser humano 

(Frias, 2008).  

Parece haver um consenso na literatura de que se verifica uma relação entre a 

prática de atividade física e a diminuição da sintomatologia depressiva, ansiosa e stress 

e ainda uma relação entre a atividade física regular e os comportamentos alimentares e 

possíveis perturbações alimentares. O presente estudo teve como objetivo central 

perceber o impacto que a atividade física pode ter na depressão, ansiedade, stress e nos 

comportamentos alimentares. Como objetivo secundário tentou-se avaliar a relação 

entre a ansiedade, depressão e stress com os comportamentos alimentares. Foram ainda 

feitas comparações em função das seguintes variáveis independentes: Sexo, Estado 

Civil e Situação Profissional, e como covariáveis a Idade e o Índice de Massa Corporal 

(IMC), em relação ao impacto dos níveis de atividade física na depressão, ansiedade, 

stress e nos comportamentos alimentares.  

2. Metodologia 

O presente estudo tem um desenho quase experimental, é do tipo transversal e 

comparativo, tendo como principal objetivo avaliar o impacto dos níveis de atividade 

física na depressão, ansiedade, stress e nos comportamentos alimentares em adultos. 

 

2.1 Amostra 

 Participaram na presente investigação 183 adultos, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 44 anos, apresentando uma média de idades de 26.38 anos e um desvio 

padrão de 7.2 anos. No que concerne ao sexo, 64.5% (n = 118) eram do sexo feminino e 

35.5% (n = 65) do sexo masculino. Relativamente ao Índice de Massa Corporal (IMC), 

a média da amostra foi de 22.97. No que diz respeito ao estado civil, 73.8% (n = 135) 

eram solteiros e 26.2% (n = 48) estavam casados. Quanto às habilitações literárias, 

apenas 3.3% (n = 6) tem o ensino básico, 87.4% (n = 160) tem o ensino secundário e 

9.3% (n = 17) têm o ensino universitário. Por último, relativamente à situação 

profissional, 54.1% (n = 99) revelaram ser estudantes, 36.6% (n = 67) empregados e 

apenas 9.3% (n = 17) eram desempregados. A técnica de amostragem utilizada foi não 

probabilística e por conveniência, na região Norte de Portugal. 
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 2.2 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados no estudo foram: Questionário sociodemográfico 

concebido especificamente para este estudo, o Questionário Holandês do 

Comportamento Alimentar (DEBQ) e a Escala de Depressão, Ansiedade e Stress-21 

(DASS-21). 

Questionário sociodemográfico 

 A elaboração do questionário sociodemográfico visou a recolha de dados 

pessoais e sociodemográficos dos inquiridos da amostra, tais como, idade, sexo, peso, 

altura, estado civil, habilitações literárias, situação profissional e a frequência de 

atividade física numa semana normal e na última semana. Para a classificação dos 

participantes relativamente ao nível de atividade física, foram divididos os dias de 

prática de atividade física em categorias: quem não pratica atividade física, os que 

praticam um dia denominam-se de pouco ativos, os que praticam de 2 a 3 dias são 

ativos e os que praticam 4 ou mais dias são muito ativos. 

 

 Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (DEBQ)  

 Para avaliar os comportamentos alimentares utilizou-se o Questionário Holandês 

do Comportamento Alimentar (DEBQ), de Van Strien, Frijters, Bergers e Defares 

(1986), adaptado para a população portuguesa por Viana e Sinde (2003). O DEBQ é um 

questionário de autopreenchimento, composto por 33 itens que se diferenciam em três 

fatores: a Alimentação Restritiva (item 4, 7, 11, 14, 17, 19, 22, 26, 29 e 31), a Ingestão 

Emocional (item 1, 3, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 23, 25, 28, 30 e 32) e a Ingestão Externa 

(item 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 33). 

 

 Escala de Depressão, Ansiedade e Stress – 21 (DASS-21) 

 Para avaliar a sintomatologia depressiva, ansiosa e o stress utilizou-se a DASS-

21. Esta escala subdivide-se em três dimensões: Depressão, Ansiedade e Stress. A 

versão original da DASS-21 foi desenvolvida Lovibond e Lovibond (1995), cuja versão 

curta de 21 itens foi traduzida e validada para a população portuguesa por Vasconcelos-

Raposo, Fernandes e Teixeira (2013). As respostas aos itens são feitas numa escala de 

quatro pontos de 0 (não se aplicou nada a mim) a 3 (aplicou-se a mim a maior parte das 

vezes). Para preenchimento da DASS-21 pede-se aos entrevistados que classifiquem a 

frequência / gravidade de emoções negativas experienciadas na última semana. 
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2.3 Validade Interna e Externa 

O processo de recolha de dados ocorreu de forma normal, não tendo havido 

qualquer problema. Os questionários foram distribuídos presencialmente e procurou-se 

que fossem adultos a responder, tendo sido todos elucidados acerca da sua participação. 

Como foi realizada apenas uma única recolha de dados com cada participante tendo 

todos participado de livre vontade, as principais ameaças à validade interna como a 

História, Maturação e Desistência, não se aplicaram. 

Relativamente à validade externa, que indica a possibilidade de se generalizar os 

resultados da pesquisa a outras amostras ou contextos em que se podem observar os 

mesmos comportamentos ou fenómenos, tratou-se de verificar na revisão de literatura, a 

confiabilidade e a validade de cada instrumento utilizado e concluiu-se que possuíam 

uma boa confiabilidade, consistência interna e produziam resultados coerentes e 

consistentes, o que não punha em risco a validade externa. 

 

2.4 Procedimentos 

Todos os participantes foram elucidados acerca da sua participação, referindo 

que era voluntária e anónima podendo desistir a qualquer momento. Os questionários 

foram utilizados única e exclusivamente no âmbito de investigação, tendo apenas acesso 

aos mesmos a equipa de investigação e em momento algum os dados foram partilhados.  

Recorreu-se ao programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 23, para construir a base de dados e realizar o consequente tratamento 

estatístico. Os cálculos das médias servem de base para os procedimentos estatísticos 

que são relativos aos ganhos terapêuticos. Procedeu-se primeiramente à análise da 

normalidade e, desta forma, foram calculadas as medidas de Skewness e Kurtosis, sendo 

que foi assumida uma distribuição normal explicada pelo facto de os valores destas 

medidas se encontrarem no intervalo entre -1 e 1. Foi ainda avaliada a consistência 

interna de cada dimensão dos dois instrumentos utilizados para o presente estudo. 

Procedeu-se, seguidamente, à Análise Multivariada de Covariância 

(MANCOVA), de forma a perceber o efeito e a analisar onde se encontravam os valores 

que indicassem diferenças estatisticamente significativas das variáveis independentes 

em cada uma das variáveis dependentes em estudo, em função das covariáveis Idade e 

IMC. 
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Para determinar a dimensão do tamanho do efeito (ηp
2) consideraram-se os 

seguintes valores: entre 0,01 a 0,04 - efeito fraco, moderado – entre 0,041 a 0,14 e > .14 

- efeito forte. A utilização do valor referente ao eta squared procura estabelecer 

inferências generalizadas da população. O nível de significância estabelecido para a 

análise de dados foi o de 5% (p ≤ .05). 

Foi realizada ainda uma regressão hierárquica para perceber quais variáveis 

contribuem para maiores Índices de Massa Corporal (IMC). 

 

3. Resultados 

Após a recolha de dados e a sua análise estatística, serão apresentados e 

analisados os resultados obtidos. Esta fase será exibida de forma a que primeiro sejam 

apresentados os resultados da normalidade das variáveis dependentes em estudo 

(Alimentação Restritiva, Ingestão Emocional, Ingestão Externa, Depressão, Ansiedade e 

Stress) e da covariável (IMC). De seguida, serão mostrados, de forma geral, os 

resultados de diferenciação das variáveis Alimentação Restritiva, Ingestão Emocional, 

Ingestão Externa, Ansiedade, Depressão e Stress às variáveis independentes, 

nomeadamente, Sexo, Estado Civil, Situação Profissional e Nível de Atividade Física, 

que têm como covariáveis a Idade e o IMC, e para tal realizou-se uma MANCOVA. 

Posteriormente são exibidos os resultados da análise univariada das componentes 

estudadas e os comportamentos das médias em cada variável avaliada. Por fim são 

apresentados os resultados da regressão hierárquica. 

No quadro 1., são apresentadas as estatísticas descritivas para cada uma das 

dimensões. De acordo com os valores de Skewness e Kurtosis, foi possível verificar que 

a distribuição foi normal (Kim, 2013; Maroco, 2011). 

A consistência interna do Questionário Holandês do Comportamento Alimentar 

apresentou um coeficiente de alfa de Cronbach de .931. Quanto às dimensões que o 

constituem, apresentam os seguintes valores de alfa de Cronbach: Alimentação 

Restritiva (α = .920), Ingestão Emocional (α = .952) e Ingestão Externa (α = .809). A 

consistência interna da Escala de Depressão, Ansiedade e Stress – 21 apresenta um 

coeficiente de alfa de Cronbach de .942. Relativamente às suas dimensões, apresentam 

os seguintes valores de alfa de Cronbach: Depressão (α = .883), Ansiedade (α = .847) e 

Stress (α = .885). 
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Quadro 1. Análise da Normalidade 

 Média Desvio 

Padrão 

Skewness Kurtosis Alpha de 

Cronbach 

Alimentação restritiva 22,58 8,05 ,130 -,824 ,920 

Ingestão emocional 28,34 10,23 ,627 ,529 ,952 

Ingestão externa 27,78 5,88 ,246 ,535 ,809 

Depressão 4,31 4,45 1,250 1,244 ,883 

Ansiedade 3,70 4,01 1,226 ,596 ,847 

Stress 6,45 4,47 ,655 ,135 ,885 

IMC 22,97 3,12 ,724 ,916  

 

Uma MANCOVA foi conduzida para comparar o efeito do Estado Civil nas três 

dimensões da DASS-21 (Depressão, Ansiedade, Stress). Os resultados estão 

apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2.  Análise univariada referente à variável Estado Civil  
Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2  PO 

Idade Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  1,033 ,311 ,006 ,173 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,250 ,618 ,001 ,079 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,799 ,182 ,010 ,266 

IMC Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  1,355 ,246 ,008 ,212 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 5,101 ,025 ,028 ,613 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,973 ,162 ,011 ,287 

Sexo Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,074 ,787 ,001 ,058 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,579 ,448 ,003 ,118 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 3,102 ,080 ,017 ,418 

Estado Civil Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  5,863 ,016 ,032 ,673 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 2,203 ,140 ,012 ,315 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 5,227 ,023 ,029 ,623 

Sexo * Estado 

Civil 

Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,618 ,433 ,003 ,122 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,898 ,345 ,005 ,156 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,378 ,540 ,002 ,094 

 

Na análise multivariada da variável Estado Civil, foi possível observar que 

apenas na variável independente Sexo, F(3,175) = 2.828, p = .040, λ de Wilks =  .954, 
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ηp
2  = .046, PO = .672, se verificaram diferenças significativas, com um efeito estatístico 

moderado. Nas outras variáveis não se encontraram diferenças significativas. 

No quadro 2. temos presentes os resultados da análise univariada e, quanto à 

covariável IMC, verificamos uma diferença significativa relativamente à variável 

Ansiedade (p = .025), com um efeito causal fraco (ηp
2  = .028) e uma potência observada 

de .613. Quando à variável Estado Civil, observa-se que relativamente à Depressão, p = 

.016, ηp
2  = .032, PO = .673, há diferenças estatisticamente significativas, com um efeito 

causal pequeno, sendo que o grupo de solteiros pontua mais alto que o grupo de 

casados, e no Stress, p = .023, ηp
2  = .029, PO = .623, também verificamos diferenças 

significativas, com um efeito pequeno, pontuando igualmente mais elevado o grupo de 

solteiros. Relativamente à interação entre o Sexo e o Estado Civil, não se verificam 

diferenças significativas, porém as médias evidenciam que foram os homens que 

pontuaram mais alto tanto na Depressão como na Ansiedade.  

Analisando o quadro 3., verificamos que os homens solteiros revelam índices 

mais altos de Depressão, Ansiedade e Stress comparativamente aos homens casados, 

embora sejam os homens casados que possuem maiores índices de IMC. Os resultados 

são semelhantes para o sexo feminino, onde observamos as mesmas diferenças entre 

mulheres solteiras e casadas. 

 

Quadro 3. Diferenças das médias e desvios padrões no Estado Civil 

 Mulheres                  Homens 

Variáveis Solteiras 

M ± SD 

Casadas 

M ± SD 

Solteiros 

M ± SD 

Casados 

M ± SD 

Depressão 4,24 ± 4,09 3,36 ± 4,64 5,47 ± 5,26 3,35 ± 3,39 

Ansiedade 3,61 ± 3,84 3,61 ± 3,64 4,22 ± 4,65 3,05 ± 3,87 

Stress 6,87 ± 4,35 6,29 ± 3,79 6,42 ± 5,24 4,85 ± 3,87 

IMC 21,84 ± 2,73 23,36 ± 2,67 23,64 ± 3,17 26,01 ± 2,77 

 

De seguida, foi realizada uma MANCOVA para examinar a associação entre a 

Situação Profissional e a Depressão, Ansiedade e Stress. Os resultados da análise 

univariada encontram-se no quadro 4. 
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Quadro 4.  Análise univariada referente à variável Situação Profissional  

Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2  PO 

Idade Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83 1,563 ,213 ,009 ,237 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 2,228 ,137 ,013 ,317 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89  1,255 ,264 ,007 ,200 

IMC Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,878 ,350 ,005 ,154 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 3,416 ,066 ,019 ,452 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,279 ,260 ,007 ,203 

Sexo Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,411 ,522 ,002 ,098 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,016 ,900 ,001 ,052 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,068 ,303 ,006 ,177 

Situação 

Profissional 

Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  1,609 ,203 ,018 ,337 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 6,430 ,002 ,068 ,900 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,965 ,143 ,022 ,403 

Sexo * 

Situação 

Profissional 

Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,206 ,814 ,002 ,082 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,104 ,901 ,001 ,066 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,201 ,818 ,002 ,081 

 

Na análise multivariada da Situação Profissional, apenas na variável Situação 

Profissional, F(6,346) = 2.671, p = .015, λ de Wilks = .913, ηp
2  = .044, PO = .863, se 

verificaram diferenças significativas, porém com um efeito causal moderado.   

 No quadro 4., estão sumarizados os resultados da análise univariada e 

verificamos que na variável independente Situação Profissional, apenas na condição de 

Ansiedade, p = .002, ηp
2 = .068, PO = .900, se encontram diferenças significativas com 

um efeito causal moderado, sendo que o grupo de Desempregados pontua mais elevado 

que os grupos de Estudantes (p = .002) e Empregados (p = .028). Quando passamos 

para a interação entre o Sexo e a Situação Profissional, não encontramos diferenças 

significativas, contudo verificamos no Quadro 5., que tanto as mulheres como os 

homens desempregados revelam maiores valores médios de Depressão, Ansiedade e 

Stress. No IMC não se encontram grandes diferenças entre as mulheres, contudo nos 

homens conseguimos ver que os empregados e, principalmente, os desempregados, 

revelam maiores índices de IMC. 
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Quadro 5. Diferenças das médias e desvios padrões na Situação Profissional 
                              Mulheres   Homens  

 Estudante 

M ± SD 

 Empregado 

M ± SD 

Desempregado 

M ± SD 

Estudante 

  M ± SD 

Empregado 

  M ± SD 

Desempregado 

   M ± SD 

Depressão 3,79 ± 3,61 4,16 ± 5,01 5,44 ± 5,22 4,64 ± 4,94 4,45 ± 4,32 6,75 ± 6,30 

Ansiedade 3,27 ± 3,38 3,61 ± 3,97 6,33 ± 5,20 3,00 ± 3,51 3,69 ± 4,50 7,50 ± 5,71 

Stress 6,37 ± 4,22 7,11 ± 3,66 8,00 ± 6,20 5,36 ± 5,17 5,86 ± 4,29 8,25 ± 5,87 

IMC 21,88 ± 2,73 22,74 ± 2,96 22,44 ± 2,17 22,49 ± 1,74 25,62 ± 2,96 26,43 ± 4,80 

 

 Os resultados das comparações das variáveis da DASS-21 por Nível de Atividade 

Física, estão presentes no quadro 6. 

Quadro 6.  Análise univariada referente à variável Nível de Atividade Física  
Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2  PO 

Idade Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,396 ,530 ,002 ,096 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,084 ,772 ,001 ,060 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,084 ,772 ,001 ,060 

IMC Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,733 ,393 ,004 ,136 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 4,323 ,039 ,024 ,543 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 1,026 ,313 ,006 ,172 

Sexo Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,967 ,327 ,006 ,165 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,242 ,624 ,001 ,078 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,617 ,433 ,004 ,122 

Nível de 

Atividade 

Física 

Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,239 ,869 ,004 ,095 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,440 ,724 ,008 ,137 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,742 ,528 ,013 ,207 

Sexo * Nível 

de Atividade 

Física 

Depressão 4,03 ± 4,22  4,82 ± 4,83  ,306 ,821 ,005 ,108 

Ansiedade 3,61 ± 3,78  3,86 ± 4,43 ,258 ,856 ,004 ,098 

Stress 6,73 ± 4,22  5,94 ± 4,89 ,956 ,415 ,016 ,258 

 

Na análise multivariada da variável Nível de Atividade Física, verificámos 

apenas que relativamente ao Sexo, F(3,171) = 2.542, p = .058, λ de Wilks = .957, ηp
2  = 
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.043, PO = .620, o valor de prova se encontra bastante próximo do valor de significância 

de .05, com um efeito causal moderado.  

Os resultados da subsequente análise univariada estão presentes no quadro 6., e 

verificamos que na covariável IMC, há uma diferença significativa apenas relativamente 

à Ansiedade, p = .039, ηp
2 = .024, PO = .543, com um efeito causal pequeno. 

Relativamente a todas as outras variáveis independentes não se verificam diferenças 

significativas no que toca à Depressão, Ansiedade e Stress. Contudo, verificamos que os 

homens revelam maiores índices de Depressão e Ansiedade, e as mulheres revelam 

maiores níveis de Stress. No quadro 7., conseguimos ver que na Depressão, são as 

mulheres pouco ativas e os homens inativos que registam maiores médias. Quanto à 

Ansiedade, não há grandes diferenças entre os sexos, contudo vemos que são os homens 

ativos e mais ativos fisicamente que apresentam maiores valores. Relativamente ao 

Stress notamos que são as mulheres ativas, no caso do sexo feminino, e os homens 

inativos, no caso masculino, que pontuam mais elevado. Por fim, no IMC vemos que 

são os homens inativos que possuem médias mais altas. 

 

Quadro 7. Diferenças das médias e desvios padrões no Nível de Atividade Física 

 

De seguida passou-se para a análise das variáveis do comportamento alimentar 

(Alimentação Restritiva, Ingestão Emocional e Ingestão Externa). Uma MANCOVA foi 

conduzida para comparar o efeito do Estado Civil nas três dimensões do Questionário 

Holandês do Comportamento Alimentar. Os resultados estão apresentados no quadro 8. 

 

                            Mulheres               Homens   

 Inativo 

 

M ± SD 

Pouco 

Ativo 

M ± SD 

Ativo 

 

M ± SD 

Muito 

Ativo 

M ± SD 

Inativo 

 

M ± SD 

Pouco 

Ativo 

M ± SD 

Ativo 

 

M ± SD 

Muito 

Ativo 

M ± SD 

Depressão 3,41 ± 

3,61 

4,59 ± 

4,96 

4,31 ± 

4,44 

3,58 ± 

3,70 

5,67 ± 

4,91 

4,56 ± 

4,03 

5,05 ± 

5,86 

4,32 ± 

4,40 

Ansiedade 3,05 ± 

3,20 

3,91 ± 

3,38 

3,88 ± 

4,19 

3,35 ± 

3,90 

3,33 ± 

4,85 

3,00 ± 

2,29 

4,42 ± 

4,93 

4,00 ± 

4,57 

Stress 6,27 ± 

4,06 

6,23 ± 

2,94 

7,65 ± 

4,81 

5,85 ± 

3,98 

7,83 ± 

5,56 

5,67 ± 

3,61 

5,58 ± 

5,46 

5,40 ± 

4,55 

IMC 21,67 ± 

2,92 

21,92 ± 

2,79 

22,55 ± 

2,94 

22,25 ± 

2,36 

25,72 ± 

4,23 

23,90 ± 

4,35 

24,14 ± 

2,50 

24,07 ± 

2,73 
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Quadro 8.  Análise univariada referente à variável Estado Civil 2 

Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2 PO 

Idade Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 1,943 ,165 ,011 ,283 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 ,444 ,506 ,003 ,102 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,920 ,339 ,005 ,159 

IMC Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 14,077 ,000 ,074 ,962 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 14,452 ,000 ,075 ,966 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,123 ,726 ,001 ,064 

Sexo Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 6,110 ,014 ,033 ,691 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 7,626 ,006 ,041 ,784 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,249 ,618 ,001 ,079 

Estado Civil Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 ,361 ,549 ,002 ,092 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 1,535 ,217 ,009 ,234 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 1,649 ,201 ,009 ,248 

Sexo * Estado 

Civil 

Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 ,168 ,683 ,001 ,069 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 1,492 ,224 ,008 ,229 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 1,186 ,278 ,007 ,191 

 

Na análise multivariada da variável Estado Civil, verificámos que no IMC, 

F(3,175) = 8.097, p = .001, λ de Wilks = .878, ηp
2  = .122, PO = .991, havia uma 

diferença significativa com um efeito causal moderado e na variável Sexo, F(3,175) = 

5.007, p = .002, λ de Wilks = .921, ηp
2  = .079, PO = .911, também havia uma diferença 

significativa, com um efeito moderado.  

No quadro 8., temos a análise univariada e tendo em conta as diferentes 

dimensões do comportamento alimentar, quanto ao IMC, encontramos uma diferença 

significativa com um efeito causal moderado na Alimentação Restritiva, p = .001, ηp
2  = 

.074, e na Ingestão Emocional, p = .001, ηp
2  = .075. Relativamente à variável Sexo, 

observamos diferenças significativas com efeito fraco na Alimentação Restritiva, p = 

.014, ηp
2  = .033, sendo que o sexo feminino pontua mais alto que o masculino, e 

encontram-se diferenças significativas com efeito moderado na Ingestão Emocional, p = 

.006, ηp
2  = .041, pontuando igualmente mais elevado o sexo feminino. Relativamente à 

variável Estado Civil e na interação entre o Sexo e o Estado Civil, notamos que não 
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existe qualquer diferença significativa nos diferentes grupos das condições do 

comportamento alimentar. Porém, vemos que tanto na Alimentação Restritiva, como na 

Ingestão Emocional, as mulheres pontuam mais alto que os homens, enquanto os 

homens têm maiores médias na Ingestão Externa.  

No quadro 9., podemos observar que tanto as mulheres como os homens 

solteiros têm maiores índices de Ingestão Emocional e Ingestão Externa, relativamente 

aos participantes casados. Por fim, no IMC, notamos que tanto as mulheres como os 

homens casados, possuem médias de IMC mais elevadas. 

 

Quadro 9. Diferenças das médias e desvios padrões no Estado Civil 2 

 Mulheres Homens 

 Solteiras 

M ± SD 

Casadas 

M ± SD 

Solteiros 

M ± SD 

Casados 

M ± SD 

Restritiva 23,02 ± 8,65 23,93 ± 7,99 21,13 ± 6,61 21,95 ± 8,24 

Emocional 29,23 ± 9,50 28,82 ± 9,31 27,98 ± 11,80 24,45 ± 10,66 

Externa 27,86 ± 5,39 26,29 ± 4,41 29,40 ± 6,51 25,85 ± 7,44 

IMC 21,84 ± 2,73 23,36 ± 2,67 23,64 ± 3,17 26,01 ± 2,77 

 

O Quadro 10. apresenta as comparações do efeito da Situação Profissional nas 

dimensões do comportamento alimentar. 
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Quadro 10.  Análise univariada referente à variável Situação Profissional 2 

Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2 PO 

Idade Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 4,131 ,044 ,023 ,524 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 ,112 ,738 ,001 ,063 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,018 ,893 ,001 ,052 

IMC Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 16,903 ,000 ,088 ,983 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 12,602 ,000 ,067 ,942 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,000 ,984 ,001 ,050 

Sexo Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 4,144 ,043 ,023 ,526 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 1,304 ,255 ,007 ,206 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 2,358 ,126 ,013 ,333 

Situação 

Profissional 

Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 3,766 ,025 ,041 ,682 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 ,674 ,511 ,008 ,162 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 1,734 ,180 ,019 ,360 

Sexo * 

Situação 

Profissional 

Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 ,750 ,474 ,009 ,176 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 1,389 ,252 ,016 ,296 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,490 ,614 ,006 ,129 

 

Na análise multivariada da Situação Profissional, quanto à covariável IMC, 

F(3,173) = 8.697, p = .001, λ de Wilks = .869, ηp
2 = .131, PO = .994, observámos que 

havia uma diferença significativa com um efeito causal moderado. Relativamente à 

variável Sexo, F(3,173) = 3.451, p = .018, λ de Wilks = .944, ηp
2  = .056, PO = .767, 

encontrámos uma diferença significativa com um efeito moderado. Na variável Situação 

Profissional, F(6,346) = 2.261, p = .037, λ de Wilks = .926, ηp
2  = .038, PO = .789, havia 

uma diferença estatisticamente significativa com um efeito causal fraco.  

Na análise univariada, presente no quadro 10., relativamente ao fator Idade, 

notamos apenas uma diferença significativa relativamente à Alimentação Restritiva, p = 

.044, com um efeito causal fraco, ηp
2  = .023. Relativamente à covariável IMC, 

observam-se diferenças significativas na Alimentação Restritiva, com um efeito 

moderado, p = .001, ηp
2  = .088, e na Ingestão Emocional, com um efeito moderado, p = 

.001, ηp
2  = .067. Na variável independente Sexo, apenas se verifica uma diferença 

significativa na condição de Alimentação Restritiva, p = .043, com um efeito estatístico 
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fraco, ηp
2  = .023, pontuando mais alto o sexo feminino em relação ao sexo masculino. 

Na Situação Profissional, observamos que há apenas diferenças significativas na 

Alimentação Restritiva, p = .025, com um efeito causal moderado, ηp
2  = .041, tendo o 

grupo de Empregados valores médios mais altos que os grupos de Estudantes (p = .410) 

e Desempregados (p = .023). Por último, na interação entre o Sexo e a Situação 

Profissional, não se registam quaisquer diferenças significativas entre os grupos. 

Contudo observamos no quadro 11., que na Alimentação Restritiva, as mulheres e 

homens empregados possuem valores mais altos. De referir também que na Ingestão 

Emocional e Ingestão Externa, são as mulheres estudantes e os homens desempregados 

que apresentam maiores médias. Por último, no IMC, notamos que são os homens que 

revelam maiores índices de IMC e que são os homens desempregados que têm valores 

médios mais elevados. 

 

Quadro 11. Diferenças na Situação Profissional 2 
                               Mulheres                         Homens  

 Estudante 

M ± SD 

Empregado 

M ± SD 

Desempregado 

M ± SD 

Estudante 

M ± SD 

Empregado 

M ± SD 

Desempregado 

M ± SD 

Restritiva 22,94 ± 8,99 24,90 ± 7,18 18,56 ± 8,23 21,11 ± 5,90 22,21 ± 7,76 19,38 ± 8,83 

Emocional 29,85 ± 9,29 28,61 ± 9,71 25,78 ± 9,30 27,25 ± 11,81 25,14 ± 10,64 32,00 ± 13,21 

Externa 28,45 ± 5,27 25,87 ± 4,68 26,67 ± 5,45 29,39 ± 6,55 26,66 ± 6,82 30,50 ± 8,28 

IMC 21,88 ± 2,73 22,73 ± 2,96 22,44 ± 2,17 22,49 ± 1,74 25,62 ± 2,96 26,43 ± 4,80 

 

Por último, uma MANCOVA foi realizada para comparar o efeito do Nível de 

Atividade Física nas dimensões do Questionário Holandês do Comportamento 

Alimentar. Os resultados estão apresentados no quadro 12. 
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Quadro 12.  Análise univariada referente à variável Nível de Atividade Física 2 

Covariáveis e 

Variáveis 

Independentes 

Variáveis   

Dependentes 

 

Feminino 

M ± SD 

  

Masculino 

M ± SD F    p ηp
2 PO 

Idade Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 1,445 ,231 ,008 ,223 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 2,908 ,090 ,017 ,396 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 4,414 ,037 ,025 ,552 

IMC Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 15,548 ,001 ,082 ,975 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 12,869 ,000 ,069 ,946 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,014 ,904 ,000 ,052 

Sexo Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 9,587 ,002 ,053 ,868 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 5,661 ,018 ,032 ,658 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 1,838 ,177 ,011 ,271 

Nível de 

Atividade 

Física 

Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 3,633 ,014 ,059 ,790 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 ,339 ,797 ,006 ,115 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 1,870 ,137 ,031 ,479 

Sexo * Nível 

de Atividade 

Física 

Restritiva 23,24 ± 8,48  21,39 ± 7,10 ,331 ,803 ,006 ,114 

Emocional 29,14 ± 9,41  26,89 ± 11,50 ,675 ,569 ,012 ,191 

Externa 27,48 ± 5,20  28,31 ± 6,95 ,219 ,883 ,004 ,091 

 

Na análise multivariada da variável Nível de Atividade Física, na covariável 

IMC, F(3,171) = 8.522, p = .001, λ de Wilks = .870, ηp
2  = .130, PO = .993, foi possível 

verificar uma diferença significativa com um efeito causal moderado. Passando para a 

variável Sexo, F(3,171) = 7.043, p = .001, λ de Wilks = .890, ηp
2  = .110, PO = .979, 

também observámos que uma diferença significativa com um efeito causal moderado. 

Na variável do Nível de Atividade Física, F(9,416) = 2.261, p = .018, λ de Wilks = .890, 

ηp
2  = .038, PO = .814, verificou-se uma diferença significativa com um efeito pequeno.  

No quadro 12., temos presente a análise univariada, e notamos que, 

relativamente à covariável Idade, apenas a condição de Ingestão Externa tem uma 

diferença significativa (p = .037) com um efeito fraco (ηp
2  = .025). Quanto à outra 

covariável, IMC, notam-se diferenças significativas relativamente à Alimentação 

Restritiva (p = .001) com um efeito moderado (ηp
2  = .082) e na Ingestão Emocional (p = 

.001) com um efeito estatístico moderado (ηp
2  = .069).  Passando para a variável 

independente Sexo, é possível observar que há diferenças significativas relativamente à 
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Alimentação Restritiva (p = .002) com um efeito moderado, sendo que o sexo feminino 

pontua mais alto que o sexo masculino, e na Ingestão Emocional (p = .018) com um 

efeito pequeno (ηp
2  = .032), pontuando igualmente mais alto o sexo feminino que o 

sexo masculino. Quanto à variável do Nível de Atividade Física, notamos que há uma 

diferença significativa apenas relativamente à condição de Alimentação Restritiva (p = 

.014) com um efeito moderado (ηp
2  = .059), sendo que o grupo Muito Ativo pontua 

mais alto do que o grupo Inativo (p = .010). Na interação entre o Sexo e o Nível de 

Atividade Física não se registam diferenças significativas. Contudo analisando o quadro 

13., vemos que na Alimentação Restritiva, são as mulheres e os homens muito ativos 

que pontuam mais alto. Na condição de Ingestão Emocional, é possível observar que as 

mulheres pouco ativas e os homens inativos, possuem valores médios mais elevados e o 

mesmo acontece na condição de Ingestão Externa em que nos dois sexos, os 

participantes inativos e pouco ativos têm maiores valores médios. Relativamente ao 

IMC não se registam diferenças relevantes entre os grupos, contudo são os homens que 

apresentam maiores valores médios de IMC e dentro do grupo dos homens, verifica-se 

que quem tem maiores Índices de Massa Corporal são os homens inativos. 

 

Quadro 13. Diferenças no Nível de Atividade Física 2 

 

Numa análise de regressão hierárquica com dois blocos (1- Alimentação 

Restritiva, Ingestão Externa e Ingestão Emocional; 2- Depressão, Ansiedade e Stress) 

para poder avaliar quais variáveis mais contribuem para maiores Índices de Massa 

Corporal (IMC), foram obtidos os seguintes resultados: Em ambos os sexos, as 

                            Mulheres               Homens   

 Inativo 

 

M ± SD 

Pouco 

Ativo 

M ± SD 

Ativo 

 

M ± SD 

Muito 

Ativo 

M ± SD 

Inativo 

 

M ± SD 

Pouco 

Ativo 

M ± SD 

Ativo 

 

M ± SD 

Muito 

Ativo 

M ± SD 

Restritiva 20,55 ± 

9,41 

23,27 ± 

7,25 

23,31 ± 

9,05 

25,35 ± 

7,29 

18,00 ± 

6,27 

18,56 ± 

8,00 

22,00 ± 

5,35 

23,56 ± 

7,72 

Emocional 27,23 ± 

8,83 

32,14 ± 

10,96 

28,63 ± 

12,76 

29,15 ± 

10,59 

28,83 ± 

15,19 

25,00 ± 

11,81 

25,58 ± 

12,76 

27,64 ±  

8,54 

Externa 28,36 ± 

4,73 

29,32 ± 

6,13 

27,08 ± 

4,65 

25,92 ± 

5,40 

30,08 ± 

7,22 

29,11 ± 

7,49 

28,11 ± 

7,61 

27,32 ± 

6,32 

IMC 21,67 ± 

2,92 

21,92 ± 

2,80 

22,55 ± 

2,94 

22,25 ± 

2,36 

25,72 ± 

4,23 

23,90 ± 

4,35 

24,14 ± 

2,50 

24,07 ± 

2,73 
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variáveis do bloco 2 não integraram o modelo explicativo; Para o sexo feminino foi 

possível observar que 14,5% da variabilidade do IMC é explicada pelas variáveis 

Alimentação Restritiva, Ingestão Externa e Ingestão Emocional, sendo que a variável 

que mais contribuiu foi a Ingestão Emocional, e esta tem um coeficiente de regressão de 

.084, portanto, quando a Ingestão Emocional aumenta uma unidade, o IMC aumenta 

.084. Observando os pesos padronizados, verificamos que quando a Alimentação 

Restritiva aumenta um desvio padrão, o IMC aumenta .204, enquanto a Ingestão 

Emocional aumenta por um desvio padrão, o IMC aumenta .283, já na Ingestão Externa 

verificamos um coeficiente de correlação negativo -.258. Nos intervalos de confiança 

verificamos que os sinais são sempre iguais, quer na Alimentação Restritiva (entre .007 

e .127), na Ingestão Emocional (entre .025 e .142) e na Ingestão Externa (entre -.238 e -

.038), deste modo, os resultados são interpretáveis. Assim, a variável que mais parece 

contribuir para o IMC é a Ingestão Emocional. 

Para o sexo masculino, observamos que apenas 2,1% da variabilidade do IMC é 

explicada pelas variáveis Alimentação Restritiva, Ingestão Externa e Ingestão 

Emocional. A variável que mais contribui para essa variabilidade é a Ingestão 

Emocional e esta tem um coeficiente de regressão de .069, ou seja, quando a Ingestão 

Emocional aumenta uma unidade, o IMC aumenta .069. Tendo em conta os pesos 

padronizados, verificamos que quando a Alimentação Restritiva aumenta por um desvio 

padrão, o IMC aumenta .116, enquanto a Ingestão Emocional aumenta por um desvio 

padrão, o IMC aumenta .245, e relativamente à Ingestão Externa notamos um 

coeficiente de correlação negativo de -.258. No entanto, tendo em conta os intervalos de 

confiança, verificámos que os valores não são interpretáveis visto que os sinais dos 

intervalos de confiança são opostos na Alimentação Restritiva (entre -.075 e .181), na 

Ingestão Emocional (entre -.028 e .165) e na Ingestão Externa (entre -.209 e .090).  

 

4. Discussão dos Resultados 

O presente estudo, teve como principal objetivo avaliar o impacto da atividade 

física na depressão, ansiedade, stress e nos comportamentos alimentares, tendo-se 

verificado diferenças apenas nas comparações realizadas ao nível dos comportamentos 

alimentares. Os resultados deste estudo não foram de encontro ao que é afirmado na 

revisão de literatura, pois não demonstraram o poder e o benefício da atividade física 

que a literatura evidencia relativamente ao impacto desta na Depressão, Ansiedade e no 
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Stress. No que se refere a comparações relativamente aos comportamentos alimentares, 

os resultados do presente estudo vão de encontro a outro estudo já realizado numa 

amostra de adultos portugueses (Vasconcelos-Raposo et al., 2014). 

Quando tentámos observar o impacto dos níveis de atividade física na 

Depressão, Ansiedade e Stress, não conseguimos estabelecer uma relação entre as 

variáveis pois todos os valores se revelaram como não significativos. Porém, quando 

verificámos os comportamentos das médias, observámos que os homens inativos, 

demonstraram maiores valores médios de IMC, quando comparados com os outros 

participantes, mas o mesmo não se verificou nas mulheres. Desta forma, neste estudo, 

vemos que o não praticar atividades físicas está associado ao aumento do peso corporal 

nos homens da amostra participante. 

Aquando da análise da variável Estado Civil, conseguimos verificar que os 

homens solteiros revelam índices mais altos de Depressão, Ansiedade e Stress 

comparativamente aos homens casados, embora sejam os homens casados que possuem 

maiores índices de IMC. Os resultados são semelhantes para o sexo feminino. Isto pode 

indicar a possibilidade de os participantes casados se preocuparem menos com a sua 

imagem corporal devido ao facto de já se encontrarem numa relação e não sentirem a 

necessidade de agradar ao sexo oposto com vista a uma futura relação, como no caso 

dos solteiros e, provavelmente, não terem tanto tempo livre para a prática de atividades 

físicas, por causa de questões laborais e familiares. 

Verificámos também que, relativamente à Situação Profissional, ficou 

demonstrado que há uma diferença estatisticamente significativa relativamente à 

Ansiedade, sendo que os participantes desempregados, em comparação com os 

restantes, demonstraram maiores níveis de Depressão, Ansiedade e Stress, podendo isto 

ser explicado por essa situação de desemprego, geradora de problemas financeiros e que 

se fazem, consequentemente, sentir em maiores preocupações no quotidiano. É 

importante referir ainda, que foram os homens desempregados que tiveram maiores 

valores na escala de Ingestão Emocional e isto pode dever-se ao facto de se sentirem 

mais deprimidos e ansiosos por não terem emprego e, consequentemente, esse contexto 

influenciar as escolhas alimentares. Segundo Magalhães (2012), a dimensão de Ingestão 

Emocional, demonstra que as emoções podem influenciar as escolhas alimentares e 

podem perturbar a capacidade racional levando a um predomínio da função emocional, 

originando uma maior desinibição do comportamento alimentar e levando a um 

aumento do peso corporal (e maiores valores de IMC), e este facto foi possível ser 
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observado no presente estudo pois verificámos que o comportamento das médias sugere 

que os sujeitos desempregados recorrem aos alimentos como mecanismo 

recompensador e estas escolhas alimentares poderiam originar maiores valores de IMC 

registados neste grupo quando comparados com os restantes. Contudo, aquando da 

regressão hierárquica, não ficou demonstrado o efeito que tanto a Depressão, a 

Ansiedade, como o Stress podem eventualmente ter nos valores de IMC. 

Analisando a relação do Nível de Atividade Física com os comportamentos 

alimentares, conseguimos observar uma diferença estatisticamente significativa apenas 

relativamente à Alimentação Restritiva e notámos que o grupo Muito Ativo pontuou 

mais alto que o grupo Inativo. Estes resultados sugerem que uma das possibilidades 

para isto acontecer, pode dever-se ao facto do grupo mais ativo fisicamente, preocupar-

se mais com a imagem corporal, estando esta mais associada à saúde e, assim, envolver-

se mais regularmente em ciclos de dietas, que é uma das características da dimensão de 

Alimentação Restritiva. Por outro lado, também poderá ser uma mera resposta às 

pressões sociais para manutenção da imagem corporal. Carraça et al. (2014) afirmaram 

que a prática de atividades físicas tem influência na regulação cognitiva da alimentação 

e ajuda no desenvolvimento de uma imagem corporal mais positiva e padrões 

comportamentais mais flexíveis. Estas afirmações vão de encontro às conclusões dos 

estudos de Berrigan et al. (2003) e Blakely et al. (2004) que defendem haver uma forte 

ligação entre a prática de atividades físicas e melhores hábitos alimentares. 

No presente estudo conseguimos observar que há diferenças significativas entre 

homens e mulheres nas variáveis Alimentação Restritiva e Ingestão Emocional e, em 

ambos os casos, o sexo feminino possui valores médios mais elevados que o sexo 

masculino. Segundo Petroski et al. (2009), a preocupação com a imagem corporal, tem 

cada vez mais importância na sociedade contemporânea, o que pode levar as pessoas a 

uma extrema preocupação com a aparência. Denise e Calvert (1995) dissertam que o 

modelo deturpado de magreza, leva a um aumento drástico de pessoas, principalmente 

do sexo feminino, a submeterem-se, por exemplo, a dietas para controlarem o seu peso, 

ou ao excesso de atividade física. Os resultados do nosso estudo vão de encontro a estas 

afirmações que revelam, relativamente ao sexo feminino, a importância que as 

sociedades atuais dão à definição cultural de imagem corporal e ao ideal de corpo 

perfeito, em que as mulheres se veem inseridas e que as leva a certos ciclos de dieta na 

busca da imagem corporal perfeita. Para além disto, os nossos resultados são 

semelhantes aos obtidos por Vasconcelos-Raposo et al. (2014) que mostraram que os 
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participantes do sexo feminino apresentaram uma maior pontuação na subescala de 

“Alimentação Restritiva” e “Ingestão Emocional”, enquanto na dimensão “Ingestão 

Externa” não se registaram diferenças significativas entre os sexos. Os autores deste 

estudo afirmaram que esta diferença dos comportamentos alimentares, entre os géneros, 

pode estar relacionada com o facto do sexo feminino se sentir mais pressionado pelos 

padrões de beleza vigentes na sociedade.  

De referir ainda que neste estudo, quando comparados por Estado Civil, vimos 

que os participantes solteiros dos dois sexos, pontuaram mais alto na Ingestão 

Emocional, parecendo serem mais influenciados pelas emoções pessoais nos 

comportamentos alimentares do que os participantes casados.  

Os nossos resultados não foram de encontro às afirmações de Carpenter et al. 

(2000), Luppino et al. (2010) e Martins (2012) que sugerem uma ligação entre excesso 

de peso e sintomatologia psicológica, pois quando realizámos a regressão hierárquica 

para ver a contribuição das diferentes variáveis psicológicas no IMC, não encontrámos 

resultados que indicassem essa ligação.  

Posto isto, nesta investigação não ficou demonstrado o impacto da atividade 

física na redução da sintomatologia depressiva, ansiosa e do stress que tinha ficado 

evidenciado ao longo da revisão de literatura. Isto poderá ter acontecido devido a, 

provavelmente, não terem ficado bem explícitas as definições de atividade física e 

exercício físico para com os participantes, nem ter sido questionado o tipo de atividades 

físicas praticadas e respetivas intensidades nos questionários apresentados aos sujeitos, 

tendo sido perguntado apenas o quão ativos se consideravam, deixando de parte 

algumas questões que, provavelmente, poderiam impactar os resultados do presente 

estudo. 

Contudo ficou demonstrado que a atividade física influencia os comportamentos 

alimentares dos participantes da nossa amostra. Estes resultados podem ter origem nas 

características culturais da amostra, e só devem ser considerados para o grupo da faixa 

etária estudada. Face aos resultados obtidos, em futuros estudos dever-se-á ter-se em 

consideração o tipo de atividade física, intensidade e frequências, a história da prática 

dos sujeitos em análise e explorar outras variáveis mediadoras que normalmente são 

negligenciadas aquando da descrição dos processos de investigação. 

O reconhecimento da capacidade da atividade para o bem-estar físico e mental 

remonta já há vários séculos e atualmente é incontestável a capacidade que a atividade 

física pode ter numa vida saudável. Apesar dos resultados desta investigação não terem 
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demonstrado o impacto da atividade física na sintomatologia psicológica, os benefícios 

da atividade física já demonstrados noutras investigações referidas na revisão de 

literatura, podem justificar a sua inclusão como prática terapêutica no tratamento de 

diversas perturbações psicológicas como a Ansiedade e Depressão. Contudo, apesar do 

evidente reconhecimento dos benefícios da prática da atividade física na saúde física e 

mental, ainda são necessárias mais investigações que permitam ter um maior 

conhecimento acerca, por exemplo, do tipo de atividades físicas e frequências para obter 

maiores benefícios em perturbações psicológicas como a Depressão e a Ansiedade. 

 

5. Conclusão 

 Após a análise dos resultados, o presente estudo não demonstrou o impacto da 

atividade física na sintomatologia depressiva, ansiosa e no stress, que tinha ficado 

evidenciado ao longo da revisão de literatura efetuada. Porém foi possível observar, 

através dos comportamentos das médias, que os homens inativos demonstravam 

maiores valores médios de IMC, o que pode indicar que o não praticar atividades físicas 

pode estar associado ao aumento do peso corporal nos homens da amostra.  

 No presente estudo também conseguimos identificar uma diferença significativa 

entre a Situação Profissional e a Ansiedade, em que os participantes desempregados 

possuíam maiores níveis de Depressão, Ansiedade e Stress, sugerindo que a situação de 

desemprego e todas as preocupações que lhe estão associadas podem exacerbar os 

sintomas. Foi possível observar que foram os homens desempregados quem registou 

maiores valores médios na Ingestão Emocional e IMC. Isto pode indicar uma forte 

influência das emoções pessoais nestes sujeitos devido ao contexto de desemprego, 

sendo sobreposta a capacidade racional aquando das escolhas alimentares, originando 

um aumento natural do peso corporal. A não existência de um efeito estatístico sobre a 

Depressão, Ansiedade e Stress, relativamente aos valores de IMC, foi reforçada com os 

resultados da regressão hierárquica.   

Quando avaliada a relação da Atividade Física com os comportamentos 

alimentares observou-se uma diferença significativa na Alimentação Restritiva e 

notámos que o grupo Muito Ativo pontuou mais alto que o grupo Inativo, o que sugere 

uma maior preocupação com a imagem corporal por parte do primeiro grupo.  

No presente estudo conseguimos observar que há diferenças significativas entre 

homens e mulheres nas variáveis Alimentação Restritiva e Ingestão Emocional e, em 
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ambos os casos, o sexo feminino possui valores médios mais elevados que o sexo 

masculino. 

Nesta investigação não ficou demonstrado o impacto da atividade física na 

redução da sintomatologia depressiva, ansiosa e do stress, mas foi possível observar que 

a atividade física influencia os comportamentos alimentares dos participantes da nossa 

amostra. 

Embora os resultados da presente investigação não corroborem, em parte, outras 

evidências encontradas ao longo da revisão da literatura, é importante que se continuem 

a realizar estudos deste género pois é acrescentado um maior conhecimento acerca desta 

temática. Desta forma, dada a importância das atividades físicas na saúde e bem-estar 

físico e mental dos seres humanos, importa continuar a promover e desenvolver planos 

e práticas de intervenção relacionadas com as atividades físicas em populações afetadas, 

e não só, com perturbações de depressão, ansiedade e stress, com o objetivo de 

proporcionar um bem-estar geral, tornando a prática de atividades físicas, uma 

verdadeira alternativa saudável na prevenção e tratamento de diversas perturbações 

psicológicas. 
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