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RESUMO 
 
Introdução: A prática regular de exercícios físicos é frequentemente relacionada à 
promoção de benefícios aos praticantes. Nas últimas décadas, a corrida de rua se 
popularizou em todo o mundo e os praticantes em sua maioria são corredores 
amadores que têm a prática como meio de promoção de qualidade de vida. Dentre 
os aspectos psicológicos relacionados ao exercitar-se, estudos têm demonstrado 
que algumas pessoas podem se tornar suscetíveis à “dependência do exercício”, 
condição na qual o exercício ocupa aspecto central na vida do indivíduo. Com isso, 
podem ser apresentadas características como: excessos de práticas, lesões, 
controle de peso, sintomas de abstinência, quando os exercícios não podem ser 
praticados, e até problemas nos relacionamentos sociais, quando as práticas são 
exclusivamente priorizadas. Objetivos: Investigar e analisar níveis de 
suscetibilidade para dependência de corrida e suas relações com volumes de prática 
do exercício e estados de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão 
mental).  Método: Pesquisa de natureza quantitativa e transversal, realizada com 
761 praticantes regulares de corrida (59,8% do sexo masculino e 40,2% do sexo 
feminino) que consentiram em participar e responder ao Questionário 
Sociodemográfico, à Escala de Dependência de Corrida (EDC) e à Escala de Humor 
de Brunel (BRUMS). O plano de análise dos resultados foi realizado através de 
estatísticas descritivas (média; desvio padrão; mediana; 1º e 3º quartis; amplitude 
interquartílica e intervalos de confiança de 95%) e estatísticas inferenciais 
(Correlação de Spearman e Teste de Kruskal-Wallis). Em todos os testes foram 
adotados o nível de significância de p<0,05. A amostra foi dividida em três grupos de 
suscetibilidade para dependência: baixa (37,6%), moderada (36,4%) e alta (26%). 
Resultados: A resposta “concordo muito” para” A corrida tem influenciado meu 
estilo de vida” e “No dia em que não corro, sinto que me falta algo” foram as que 
apresentaram maior grau de correlação com os escores totais da EDC. Escores de 
dependência também apresentaram correlações positivas com as variáveis de 
volume de prática (anos de experiência e dias, tempo e quilometragem semanal) e 
aos fatores de humor de vigor e tensão. As comparações realizadas pelo Teste de 
Kruskal-Wallis apontaram diferenças significativas entre os grupos, pois maiores 
níveis de suscetibilidade para dependência apresentaram relação positiva com 
maiores volumes de prática de corrida e escores de vigor. Conclusões: Indicativos 
de dependência do exercício se relacionaram positivamente com humor positivo, 
indicando saúde mental da amostra avaliada. Os achados somam conhecimentos à 
psicologia do esporte e do exercício no que diz respeito a relação entre 
suscetibilidade para dependência do exercício e estados de humor de praticantes 
regulares de corrida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrida de Rua. Dependência do Exercício. Estados de 
humor.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: The regular practice of physical exercise is often related to promoting 
benefits to practitioners. Over the last decades, street running has become popular 
worldwide and most runners are amateur, practicing it have quality of life. Among the 
psychological aspects related to exercise, studies have shown that some people may 
become susceptible to “exercise dependence”, a condition in which exercise 
occupies a central aspect in the individual's life. As a result, characteristics such as: 
excessive practices, injuries, weight control, withdrawal symptoms, when exercises 
cannot be practiced, and even social problems, when practices are exclusively 
prioritized, can be presented. Objectives: To investigate and analyze levels of 
susceptibility concerning to dependence to street running and their association with 
volumes of exercise and mood states (tension, depression, anger, vigor, fatigue, and 
mental confusion). Method: It is a quantitative and transversal research, carried out 
with 761 regular runners (59.8% male and 40.2% female) who consented to 
participate and answer the Sociodemographic Questionnaire, Negative Addiction 
Sale (NAS) and Brunel Mood Scale (BRUMS). The analysis plan of the results was 
performed using descriptive statistics (mean, standard deviation, median, 1st and 3rd 
quartiles, interquartile range and 95% confidence intervals), and inferential statistics 
(Spearman Correlation and Kruskal-Wallis Test). In all tests, significance level of 
p<0.05 was adopted. The sample was divided into three groups of susceptibility to 
dependence: low (37.6%), moderate (36.4%), and high (26%). Results:  The answer 
“I strongly agree” for the statements “Running has influenced my lifestyle” and “I feel 
something is missing when I don't run”, were those which presented the highest 
degree of correlation with the NAS total scores. In addition, scores of dependences 
presented positive correlations with the variables of practice volume (years of 
experience and days, time, and mileage per week), and with mood tension and vigor 
factors. The comparisons performed by the Kruskal-Wallis Test pointed two 
meaningful differences between the groups since higher levels of susceptibility to 
dependence presented positive relation with higher volumes of running practice and 
vigor scores. Conclusions:  Indicators of exercise dependence had a positive 
connection with positive mood, indicating mental health of the evaluated sample. 
These findings may contribute to the Psychology of Sport and Exercise concerning to 
the correlation between susceptibility to exercise dependence and mood states of 
regular runners. 
 
 
 
KEYWORDS: Street Running. Exercise Dependence. Mood states. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É amplamente reconhecido pela comunidade científica, que as práticas 

regulares de exercícios físicos promovem vários benefícios para a saúde dos 

praticantes (BRACH et al., 2004; BYBERG et al., 2009; SNYDER et al., 2010; 

SALLES, 2011; LI  et al., 2010; MANDOLESI et al., 2018; LIU et al., 2019). Entre 

tantas práticas, a corrida de rua tem se destacado por ser uma das modalidades de 

exercícios e esportes mais praticadas na atualidade em diversos países (SALGADO; 

CHACON-MIKAHIL, 2006; ANDERSEN, 2019). Sendo utilizada desde os povos 

antigos para fins de sobrevivência, fuga e caça, correr é umas das maneiras mais 

elementares de locomoção em meio terrestre, executadas pelo ser humano, 

podendo ser realizada em condições e em lugares variados (SILVA, 2009). 

Na década de 70, com o chamado “jogging boom”, houve uma ascensão da 

prática de corrida nos Estados Unidos da América, onde foram realizados os 

primeiros eventos populares com caráter de provas, os quais participavam tanto 

praticantes profissionais, como também amadores (SALGADO; CHACON-MIKAHIL, 

2006). Nessa mesma década, as corridas de rua também se destacaram no Brasil, 

sob influência da popularização dos estudos de Dr. Kenneth H. Cooper, que 

salientava os benefícios da prática de exercícios aeróbios e desenvolveu o popular 

Teste de Cooper (DIAS, 2017). Segundo Cooper (1970 apud DIAS, 2017), o 

exercício aeróbio de corrida é indicado para a promoção e manutenção da saúde, 

pois contribui para a redução de riscos de doenças cardíacas e até mesmo pode 

prolongar a vida.  

Nas últimas décadas, a popularização da prática de corrida abrange todo o 

mundo, tendo um aumento significativo do número de praticantes e de eventos 

(DALLARI, 2009; PAROLINI; CARLASSARA, 2018).  Esses fatores geraram 

impactos no mercado esportivo em ordem internacional, tornando a corrida um 

esporte com abrangente potencial econômico (GRATÃO; ROCHA, 2016), 

influenciando assim, segmentos como: turismo, entretenimento, alimentício, 

confecções, equipamentos, mídia, marketing, eventos e indústria farmacêutica 

(ROJO et al.,  2017; PAROLINI; CARLASSARA, 2018). 

Recentemente, um estudo de ordem internacional, organizado pela 

International Association of Athletics Federations (IAAF) (Associação Internacional 
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de Federações de Atletismo) e pelo site RunRepeat.com, analisou 107,9 milhões de 

resultados de 70 mil eventos de corridas, em 193 países, incluindo o Brasil, entre 

1986 a 2018. Os resultados identificaram que nos últimos 10 anos, houve aumento 

de 57,8% de participações de corredores amadores em provas de corrida, contando 

com 7,9 milhões em 2018. Apesar do estudo constatar decréscimo mundial em 

relação a 2016, ano no qual as participações pelo mundo chegaram a 9,1 milhões, 

no Brasil, especificamente, o aumento anual registrado em 2018 foi de 20% 

(ANDERSEN, 2019). 

Os participantes desses eventos de corrida de rua podem ser corredores 

amadores e/ou profissionais (DALLARI, 2009; MASSARELA et al., 2009). Os 

amadores representam a maioria dos praticantes, sendo aquelas pessoas que 

normalmente exercem ocupação profissional e/ou acadêmica e além de possuírem 

outras obrigações cotidianas, desprendem-se de tempo para treinar regularmente, 

devido ao envolvimento que possuem com a corrida, tendo essa prática como uma 

fonte de promoção de qualidade de vida e interação social. Por sua vez, os atletas 

profissionais têm a corrida como profissão, exercendo-a, portanto, com caráter mais 

exclusivo do que os amadores, e assim, possuem rotinas mais especificas para 

preparação, com envolvimento mais criterioso em relação a tempo de provas, metas 

e demais aspectos envolvidos com o desempenho no esporte  (DALLARI, 2009; 

MASSARELA et al., 2009; SANFELICE et al., 2017).  

As motivações para a prática de corrida, podem portanto, ser consideradas 

amplas e abarcarem questões diversas, como: sociabilidade, controle de estresse, 

saúde, estética, prazer e competitividade (GUETHS; FLOR, 2004; BALBINOTTI et 

al., 2015; GRATÃO, ROCHA, 2016; SANFELICE et al., 2017), além da busca por 

desfrutar da natureza e paisagens, quando a prática é realizada em lugares 

diferentes das tradicionais pistas de atletismo (SCALCO, 2010; SANFELICE et al., 

2017). Os praticantes têm também procurado por acompanhamento e orientações 

para suas práticas, sendo as assessorias esportivas, uma das opções de escolha 

que tem aumentado nos últimos anos e contribuído para a formação dos grupos de 

corrida (TRUCCOLO, MADURO, FEIJÓ, 2008; SILVA; SOUSA, 2013).  

Tal como o aumento na prática de corrida, vem crescendo também, o número 

de pesquisas científicas que investigam essa modalidade como um modelo de 

exercício aeróbio e seus efeitos sobre o organismo e em aspectos psicológicos 

(FLORÍA et al., 2018; MELO et al., 2018 ; TAKAYAMA et al., 2017; RODRIGUES et 
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al., 2019). Nesse sentido, achados revelam que benefícios fisiológicos e 

psicossociais são promovidos pela prática regular desse exercício, o que contribui 

para que seja recomendado por diversas entidades médicas (WHO, 2010; GARBER 

et al., 2011).  

Os efeitos positivos sobre aspectos psicológicos, decorrentes da prática da 

corrida, estão relacionados com a ação da endorfina, neurotransmissor, que quando 

liberado no organismo durante a prática de exercícios, promove efeito analgésico, o 

qual estimula à sensação de bem-estar e melhora dos estados de humor 

(GOLDFARB; JAMURTAS,1997; WERNECK; FILHO; RIBEIRO, 2005). Tais 

sensações positivas, quando experienciadas de maneira continua, em decorrência 

de práticas regulares dos exercícios, podem influenciar para que os praticantes 

apresentem dificuldades em interromper suas práticas (LEUENBERGER, 2006), 

assim como colocado por Silva (2008, p. 117): “O corpo treinado é um corpo viciado, 

pois necessita de exercício para se manter [...]” (AMBLARD, 2017). Em tal condição, 

as práticas de exercícios podem se tornar hábitos acentuados, sendo que em alguns 

casos, podem ocorrer o desenvolvimento de comportamentos excessivos frente ao 

ato de exercitar-se, tema a ser tratado neste estudo. 

 

 

1.1 DEPENDÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Apesar das práticas regulares de exercícios físicos promoverem benefícios 

aos praticantes, nas últimas décadas, estudos identificaram que para algumas 

pessoas, o comportamento de exercitar-se pode se tornar compulsivo e até mesmo 

prejudicial para a saúde, sendo esse fenômeno chamado de “dependência do 

exercício” (MORGAN, 1979; SZABO, 1995; BENYO; HENDERSON, 2002; 

HAUSENBLAS; DOWNS, 2002; ASSUNÇÃO; CORDÁS; ARAÚJO, 2002; SMITH; 

HALE, 2004; SZABO; GRIFFITHS; DEMETROVICS, 2016; MORRIS; TERRY, 2011; 

YATES, 2013; LANDOLFI, 2013; LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017; LUKÁCS et al., 

2019; BAPTISTA et al., 2019). Embora a dependência do exercício não seja um 

tema amplamente difundido, suas consequências podem ser muito destrutivas aos 

indivíduos nessa condição, tornando-se uma questão de importante relevância para 

estudos científicos (SZABO; GRIFFITHS, 2004; SZABO; GRIFFITHS, 2007).   
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Entre as diversas práticas, os exercícios e esportes aeróbios, que envolvem 

alta intensidade (por exemplo: corrida, CrossFit e ciclismo), vêm sendo tratados 

como modalidades as quais os praticantes podem acentuar de maneira significativa 

os volumes e intensidades de sessões e rotinas de treinamentos, uma vez que 

séries de esforços vigorosos exercidos promovem resultados a curto e/ou médio 

prazo, como a melhora de aspectos fisiológicos, estéticos, psicológicos e de 

desempenho. Sendo assim, esses fatores podem servir como aspectos 

motivacionais para contínuos acréscimos nas práticas, podendo ocasionar o 

aparecimento de comportamentos compulsivos (LICHTENSTEIN; JENSEN, 2016; 

KOVACSIK et al., 2018; NOGUEIRA; TOVAR-GÁLVEZ; GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, 

2019; LUKÁCS et al., 2019) 

 Um estudo clássico a respeito desse fenômeno, se deu por Baekeland 

(1970), que ao investigar o padrão de sono de praticantes regulares de corrida, após 

período de abstinência de práticas, constatou que quando submetidos à privação do 

exercício, tais indivíduos apresentavam sintomas, como: aumento de tensão, 

despertares noturnos, ansiedade e tensão sexual. Essa investigação foi composta 

por corredores que se exercitavam de três a quatro dias por semana, sendo que 

houveram dificuldades para investigar indivíduos que corriam de cinco a seis vezes 

semanalmente, pois, esses recusaram até recompensas financeiras para 

suspenderem, por um mês, suas práticas de exercícios, e assim, não aceitaram 

participar do estudo.  

 Existem ainda, muitas outras investigações e termos relacionados a esse 

caráter comportamental, que são supracitados na literatura e serão tratados a seguir. 

É importante, antes do prosseguimento nesta temática, salientar que o termo “vício” 

(addiction), referido à dimensão de exercícios físicos e/ou esportes, está relacionado 

a aspectos prejudiciais (MORGAN,1979). Nesse sentido, é salientado por alguns 

autores à importância deste entendimento, pois, já houveram problemáticas quanto 

ao seu uso (MORGAN,1979; GRIFFITHS, 1996; SZABO, GRIFFITHS, 2004; 

BERCZIK et al., 2012; LANDOLFI, 2013). Isso se deu devido ao fato do termo “vício” 

(addiction), referente ao exercitar-se, já ter sido, e ainda ser referido a aspectos 

positivos e saudáveis (LANDOLFI, 2013). Glasser, em 1976, utilizou o termo 

“positive addiction” (vício positivo), ao considerar que a persistência pela 

regularidade da prática de corrida e de meditação, promovem satisfação pela vida e 

bem-estar.  
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 Glasser (1977) apontou que praticantes de exercícios físicos, ao 

perceberem os benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, decorrentes das 

práticas regulares, passavam a aumentar a quantidade de práticas. Nessa 

perspectiva, foi ao considerar que o aumento do número de sessões de exercícios 

estava relacionado ao aumento dos efeitos positivos promovidos pelas práticas, que 

o autor referiu-se a esse comportamento o caráter positivo, e assim utilizou o termo 

“positive addiction”, que passou a ser comumente utilizado, principalmente entre 

corredores, para referirem-se ao alto comprometimento para com as suas práticas 

(MORGAN,1979; GRIFFITHS, 1996; SZABO, GRIFFITHS, 2004; BERCZIK  et al., 

2012; LANDOLFI, 2013). Landolfi (2013), em estudo de revisão, discutiu a utilização 

desse termo, colocando-o como um dos motivos de dificuldades envolvidas em 

atribuir significado à dependência do exercício, sendo que, uma problemática se dá, 

quando um "forte senso de compromisso", torna-se sinônimo de  “vício” e/ou 

“dependência” (MORGAN,1979; SZABO; GRIFFITHS, 2004). O autor ainda coloca, 

que grande parte da literatura, ao tratar sobre essa questão, avaliou na verdade o 

nível de comprometimento dos praticantes e não os comportamentos com caráteres 

prejudiciais, referente ao exercitar-se (SZABO; FRENKL; CAPUTO, 1997; 

LANDOLFI, 2013).  

Em 1979, para diferenciação entre comportamento saudável e prejudicial 

frente ao exercício, o termo “negative addiction” (vício negativo), passou a ser 

utilizado para expressar associações prejudiciais comuns ao vício em exercitar-se 

(MORGAN,1979; ROZIN; STOESS, 1993; LANDOLFI, 2013). Morgan (1979), ao 

estudar comportamentos de praticantes de corrida, utilizou-se do “negative addiction” 

para referir se aos comportamentos com aspectos negativos à saúde das pessoas 

que se exercitavam excessivamente. Entre esses aspectos, encontram-se: as 

lesões, devido aos excessos de práticas; sintomas de abstinência, quando os 

exercícios precisam ser interrompidos ou descontinuados; e interferência negativa 

nos relacionamentos sociais, seja na vida familiar e/ou profissional, quando o 

envolvimento com o exercício chega a prejudicar as responsabilidades diárias do 

indivíduo (MORGAN,1979; LANDOLFI, 2013). Cabe ressaltar também, que embora 

as pessoas nessa condição, reconheçam as consequências de seus excessos, as 

práticas habituais continuam sendo realizadas, mesmo diante de prejuízos à saúde 

(POLIVY; CLENDENEN, 1993; ADAMS; KIRKBY, 2003; LANDOLFI, 2013). 
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 Em 1987, Veale utilizou o termo “exercise dependence” (dependência de 

exercício), ao caracterizar padrões comportamentais de alguns praticantes, pelos 

seguintes critérios: 1) estreitamento de repertório, levando o indivíduo a 

comportamentos estereotipados de exercícios, ou seja, com realização de práticas 

diárias ou mais vezes ao dia, com caráter de excesso e compulsão; 2) saliência do 

comportamento de exercitar-se, apresentando prioridade sobre outras atividades, a 

fim da manutenção do padrão de exercícios; 3) aumento da tolerância de 

intensidades e frequências das práticas no decorrer dos anos; 4) sintomas de 

abstinência quando a prática regular é interrompida, causando alterações no humor 

(irritabilidade, depressão, ansiedade, etc.); 5) prevenção do aparecimento de 

síndrome de abstinência e sensação de alívio através do aumento de práticas de 

mais exercícios; 6) consciência subjetiva da compulsão pela prática; 7) rápida 

reinstalação dos padrões prévios de exercícios e sintomas de abstinência após um 

período sem praticá-los.  Além desses critérios, Veale (1987) identificou também, 

que indivíduos com comportamentos compulsivos para com os exercícios, 

mantinham suas práticas, mesmo com contraindicações médicas, quando 

acometidos por lesões, e podiam, além disso, realizar dietas alimentares para perda 

de peso com o objetivo de melhorar o desempenho.  

 Ao desenvolver seus estudos, Veale (1995) alterou os critérios iniciais, 

para: 1) a prática de exercícios se torna estereotipada e rotineira; 2) sintomas de 

abstinência significativos se manifestam na ausência da prática de exercício 

(alterações de humor, irritabilidade e insônia); 3) a preocupação para com o 

exercício causa sofrimentos e/ou prejuízos significativos no funcionamento físico, 

psicológico, na dimensão social, ocupacional e/ou em outras áreas da vida do 

indivíduo; 4) o envolvimento com o exercício não é mais explicado por outro 

transtorno (por exemplo: meios de perder peso ou controlar a ingestão de calorias, 

como em um transtorno alimentar). Ao considera que tais características estariam 

relacionadas à condição de "vício", dada a preocupação excessiva para com os 

exercícios, e somando-se as consequências nas esferas físicas, psicológicas e 

sociais, Veale (1995) defendeu que a dependência de exercício fosse inserida no 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders )(DSM).    

 Dentre os critérios apresentados por Veale (1995), Allegre et al. (2006) 

indicam que os sintomas de abstinência, quando as práticas de exercícios são 
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descontinuadas, estão sempre presentes como aspectos relacionados à 

dependência (LANDOLFI, 2013). Nessas condições, corredores podem apresentar 

sintomas como: culpa, ansiedade, irritação e depressão (MORRIS et al., 1990), além 

de inquietação, insônia, fadiga, tensão muscular, dor, diminuição do apetite e 

irregularidade de movimentos intestinais (MORGAN, 1979). Referente a dimensão 

da vida social, aspectos negativos, que podem ser acarretados, acontecem quando, 

frente as relações familiares, de trabalho, entre outras, o indivíduo prioriza a prática 

de exercícios em detrimento de eventos e situações de relacionamento social, 

ocasionando problemas e conflitos em suas relações (MORGAN, 1979; VEALE, 

1995).  

 Questões relacionadas aos hábitos e dietas alimentares e comportamentos 

excessivos, para com a prática de corrida, foram discutidas por Lyons e Cromey 

(1989), quando utilizaram o termo “compulsive jogging” (corrida compulsiva), e 

relacionaram a compulsão pela prática de correr à sintomas de transtornos 

alimentares. Tal questão se atrela a temas de outros trabalhos que também 

abordaram relações entre comportamentos prejudicais na prática de exercícios com 

alterações ou transtornos alimentares (VEALE, 1995; ASSUNÇÃO; CORDÁS; 

ARAÚJO, 2002; BLAYDON; LINDNER, 2002; YATES, 2013; COOK, 2014; 

CUNNINGHAM; PEARMAN III; BREWERTON, 2016). 

 De modo geral, ao serem abordados na literatura comportamentos 

relacionado ao “vício”, pelo ato de exercitar-se, muitos adjetivos já foram, e ainda 

são utilizados para adjetivar o termo “exercício“ (exercise), tais como: “obligatory’’ 

(obrigatório) (PASMAN; THOMPSON, 1998), “abusive” (abusivo) (DAVIS, 2000), 

“morbid” (mórbido) (CHALMERS et al., 1985), “extreme” (extremo),  “obsessive” 

(obsessivo) (GRIFFITHS, 1997) e “excessive” (excessivo) (IANNOS; TIGGEMANN, 

1997); “addiction” (vício) (HAUSENBLAS; DOWNS, 2002) e “dependence” 

(dependência)(ALLEGRE et al., 2006). Neste estudo, optou-se pela utilização do 

termo “dependência do exercício” (exercise dependence), devido a sua atual e 

frequente utilização na literatura nacional e internacional. 

 Diante dos conteúdos apresentados anteriormente, na próxima seção serão 

abordados aspectos que podem estar envolvidos no desenvolvimento de aspectos 

relacionados à dependência do exercício. 
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1.1.1 Desenvolvimento da Dependência do Exercício   

  

 Na literatura a respeito da dependência do exercício, são tratados variados 

fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento e/ou manutenção de 

comportamentos compulsivos para com os exercícios/esportes, sendo que, entre 

esses fatores, são abordados aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais (POLIVY; 

CLENDENEN, 1993; ADAMS; KIRKBY, 2003; LANDOLFI, 2013; ERTL, 2018; 

CORAZZA, 2019; LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017; BAPTISTA et al., 2019).  

 Em trabalho clássico, Tomkins (1968) identificou que um fator que levaria 

indivíduos a aumentarem o volume de treinamento de corrida, estaria relacionado à 

obtenção do aumento de sentimentos de prazer e satisfação, sendo que, em alguns 

casos, os efeitos promovidos pelos exercícios seriam meios de alívio de angústias, 

ansiedade e depressão. Tais efeitos possuem relação ao estado chamado “runner’s 

high” (STOLL, 1997), que refere-se ao conjunto de sentimentos e sensações 

experienciadas por corredores, durante e após práticas de corridas de longas 

distâncias, devido as melhoras percebidas sobre os estados de humor, sensação de 

bem-estar e diminuição das sensações de dores, fatores esses, decorrentes da 

ativação do sistema neurobiológico de recompensa (DIETRICH; MCDANIEL, 2004).  

 A liberação de opioides endógenos (SFORZO et al., 1986; GOLDFARB; 

JAMURTAS, 1997; PERSSON et al., 2004; HARBURG et al., 2007; BOECKER et al., 

2008), é um aspecto que poderia estar envolvido no desenvolvimento da 

dependência do exercício, devido a estimulação do sistema cerebral por meio das 

práticas constantes de exercícios, o que levaria alguns praticantes a se exercitarem 

cada vez mais (ADAMS; KIRKBY, 2003; SMITH; YANCEY, 2003).   

 A seguir, são apresentadas hipóteses relacionadas ao aparecimento de 

comportamentos compulsivos frente ao ato de exercitar-se: 

 

 

1.1.1.1 Hipótese da Endorfina 

 

 Essa hipótese considera que algumas pessoas desenvolvem um significativo 

desejo pelos efeitos da endorfina no organismo (LEUENBERGER, 2006). A 

endorfina é referida como um opioide endógeno, analgésico natural liberado pela 

glândula pituitária, que promove efeitos como a redução da sensação de dor e de 
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sintomas de ansiedade, ocasionando sensação de bem-estar e melhora do humor 

(GOLDFARB; JAMURTAS, 1997; LEUENBERGER, 2006). As práticas de exercícios 

físicos, em intensidades moderadas e altas, são estímulos para a liberação da 

endorfina no organismo, e a sensação de euforia experimentada durante e após 

uma prática de corrida, é um exemplo, dentre os seus efeitos (GOLDFARB; 

JAMURTAS, 1997; STOLL, 1997).  

As consequentes recompensas neurobiológicas, ocasionadas pelos efeitos da 

endorfina, podem influenciar para que alguns indivíduos se mantenham exercitando-

se regularmente, podendo aumentarem os volumes e intensidades de suas práticas 

ao ponto de suportarem, até mesmo, elevadas dores em busca dos prazeres 

proporcionados (DRAEGER; YATES; CROWELL, 2005) e assim, podem chegar ao 

ponto de desenvolverem compulsão pelo exercício  (ADAMS; KIRKBY, 2003; 

HAMER; KARAGEORGHIS, 2007; FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011; BERCZIK et al., 

2012). 

Apesar da existência de discussões a respeito dos efeitos da endorfina, em 

relação à dependência, ainda não é clara essa relação, uma vez que outros fatores, 

como: a dificuldade de mensurar volumes e intensidades de práticas necessárias 

para liberação de endorfina; dificuldade de mensuração de níveis de endorfina no 

organismo; e a associação de outros aspectos fisiológicos, psicológicos e 

ambientais, envolvidos na melhoria do humor, são fatores que devem ser 

considerados, para que não seja inequivocamente relacionados os efeitos isolados 

da endorfina à dependência do exercício (WERNECK; BARA FILHO; RIBEIRO, 

2005; ZALEWSKA-KASZUBSKA; CZARNECKA, 2005; LANDOLFI, 2013; 

CAVINESS et al., 2013). 

 

1.1.1.2 Hipótese do Sistema Endocanabinóide 

 

Uma outra hipótese, refere-se ao sistema endocanabinóide, que ao ser  

ativado durante práticas de exercícios aeróbios, estimulariam a liberação dos 

endocanabinóides anandamida e 2-araquidonilglicerol, que relacionados as funções 

dos receptores CB1 e CBA2, presente no sistema nervoso, ocasionariam a 

estimulação do sistema de recompensa do cérebro (DIETRICH; MCDANIEL, 2004). 

Esse aspectos, poderiam estar relacionados ao desenvolvimento de 
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comportamentos compulsivos frente aos exercícios (LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017), 

uma vez que alguns praticantes relatam aumentar suas rotinas de práticas devido 

aos efeitos relacionados com a ativação desse sistema, como: a sensação de 

sedação; redução de ansiedade; sensações de bem-estar psicológico e euforia 

(DIETRICH; MCDANIEL, 2004). 

Outros efeitos ocasionados pela ativação do sistema endocanabinóide são: 

atenção reduzida; capacidade de memória de trabalho prejudicada e dificuldade em 

estimar o tempo (DIETRICH; MCDANIEL, 2004; BRELLENTHIN et al., 2017). 

 

1.1.1.3 Hipótese das Catecolaminas 

 

A hipótese das catecolaminas se baseia na consideração de que as práticas 

de exercícios físicos alteram a atividade do sistema catecolaminérgico do cérebro, 

estimulando consequentemente a produção de adrenalina e noradrenalina, que 

provocam experiência de satisfação (COUSINEAU et al., 1977). Apesar disso, a 

interrupção da prática de exercícios, por algumas horas ou dias, resultaria na 

diminuição dos efeitos desse sistema, e alguns indivíduos poderiam experienciar: 

letargia; fadiga e excitação reduzida, e assim, devido a esses sintomas, poderiam 

buscar o aumento do nível e da frequência de exercícios para alcançarem repetidas 

vezes experiências de satisfação (ADAMS; KIRKBY, 2003; HAMER; 

KARAGEORGHIS, 2007; KERR; LINDER; BLAYDON,  2007). 

 

1.1.1.4 Hipótese da Ativação Simpática 

 

De acordo com esta hipótese, considera-se que embora durante as práticas 

de exercícios físicos sejam aumentadas as atividades do sistema simpático, após a 

adaptação, devido a regularidade das práticas,  o organismo passa a apresentar 

menor atividade durante repouso, ocorrendo a diminuição da frequência cardíaca e 

reduzido nível de ativação (THOMPSON; BLANTON, 1987). Devido a essas 

diminuições, alguns sujeitos ao sentirem redução de energia, buscam restaurar seus 

níveis de ativação e excitação, e assim, aumentam a quantidade e/ou intensidade de 

suas práticas de exercícios, seja diária e/ou semanalmente, com o propósito de 
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ativarem novas e repetidas vezes o sistema simpático, podendo com isso 

desenvolverem características suscetíveis à dependência do exercício (EGOROV; 

SZABO, 2013; PINNA et al., 2015; LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017). 

 

1.1.1.5 Hipótese Hedonista  

 

Solomon (1980), através da “Hipótese Hedonista”, ou também chamada de 

“Teoria de Processo Oponente”, abordou que alguns praticantes de exercícios 

físicos e/ou esportes, que provocam elevado estresse físico, devido a situações de 

desafios e/ou riscos, podem experienciar prazeres muito intensos quando 

conseguem executar e superar suas práticas, e assim, consequentemente, podem 

passar a considerá-las como reforços positivos. Nesse sentido, segundo o autor, 

embora os estímulos fossem inicialmente aversivos, e provocassem medo, dor e/ou 

ansiedade, quando superados, podem ocasionar elevada sensação de prazer, o que 

estimularia alguns indivíduos a repetirem as práticas.  

Testada primeiramente com paraquedistas, esta hipótese poderia explicar as 

razões que levariam praticantes de lutas, esportes de aventuras, maratonas e 

demais modalidades excitantes e desafiadoras, a serem propensos a realizá-las 

variadas e repetidas vezes, assim como se tornarem mais tolerantes a maiores 

frequências e intensidades das práticas, podendo apresentarem sintomas de 

abstinências em condições de interrupções das práticas regulares (SOLOMON, 

1980; THOMPSON; BLANTON, 1987; ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003; 

GUIMARÃES, 2016). 

 

 

1.1.2 Aspectos Psicológicos Relacionados à Dependência do Exercício 

 

Estudos que investigam o papel das motivações para as práticas de 

exercícios e/ou esportes, assim como questões referentes as características de 

personalidade de indivíduos que desenvolvem comportamentos relacionados com à 

dependência do exercício, têm sido amplamente considerados neste campo de 

investigação (CHAPMAN; CASTRO, 1990; ANSHEL, 1991; COCKERILL; 

RIDDINGTON, 1996; GRIFFITHS, 1997; ADAMS; MILLER; KRAUS, 2003; 
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ŞENORMANCI et al., 2019; MARQUES et al, 2019; LUKÁCS et al., 2019).  Para 

Freimuth, Moniz e Kim (2011), um grupo de risco para o desenvolvimento de 

comportamentos compulsivos frente ao exercício, seriam aquelas pessoas que se 

exercitam por razões direcionadas à transformação da aparência física, ou algum 

outro objetivo secundário relacionado à estética (LANDOLFI, 2013).  

A busca pela autoestima, por meio da prática de exercícios, revelou-se em 

alguns estudos, como uma condição que poderia levar à compulsão por exercícios, 

em pessoas que demonstravam também, preocupações excessivas com a imagem 

corporal e controle do peso (KLEIN et al., 2004; PARADIS et al., 2013; BRUNO et 

al., 2014).   

As maneiras como alguns indivíduos consideram e justificam suas práticas 

constantes de exercícios, até mesmo excessivas, foram discutidas por Szabo (2003), 

ao identificar que as buscas pelas práticas geralmente se dão como métodos 

saudáveis para controle do estresse, bem como meios para lidar com insatisfações 

com o corpo. Assim, as pessoas que desenvolvem grande envolvimento para com 

os exercícios, os utilizariam, frente a outros comportamentos viciantes, como uma 

alternativa para a redução do estresse e da melhora da auto-estima, por decorrência 

dos benefícios psicológicos, fisiológicos e estéticos obtidos (SZABO, 2003; 

LANDOLFI, 2013).  

Segundo Szabo (2003), a justificativa, portanto, para se manterem, em alguns 

casos até excessivamente ativas, é considerada dentro da perspectiva da “Hipótese 

de Avaliação Cognitiva”, que aborda a consideração feitas por algumas pessoas, de 

que, mesmo com excessos, são obtidos benefícios através das práticas. Dentro 

dessa perspectiva, os indivíduos podem se persuadirem a manterem-se 

habitualmente ativos em suas rotinas de exercícios, considerando-as saudáveis, 

mesmo quando podem não ser (LANDOLFI, 2013). 

A respeito das características de personalidade, alguns estudos apontam que 

propensões para a dependência do exercício, estariam relacionadas em pessoas 

que possuem personalidades com tendências à obsessão, ao perfeccionismo 

(SZABO; GRIFFITHS, 2004; HALL et al., 2009), extroversão e com traços de 

ansiedade e impulsividade (HAUSENBLAS; GIACOBBI, 2004). Egorov e Szabo 

(2013), através do “Modelo Interacional”, colocam que a dependência do exercício 

se desenvolve como consequência de outra(s) patologia(s) psicológica(s) e sua 

manifestação é altamente subjetiva e imprevisível. 
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 Segundo Berczik et al. (2012), é fundamental reconhecer as consequências 

negativas dos possíveis excessos nas práticas de exercícios, considerando que as 

consequências desses comportamentos compulsivos, podem ser tão prejudiciais 

como as de vícios por outras atividades e/ou do consumo/utilização de substâncias, 

como: drogas, anabolizantes e/ou remédios, por exemplo (LANDOLFI, 2013). Ao que 

se refere ao consumo de substâncias e/ou drogas, estudos identificaram relação 

existente entre abuso de bebidas alcoólicas com a dependência da prática de 

exercícios/esportes, em grupos de estudantes universitários (HALL et al., 2009), 

assim como,  tendências de alguns indivíduos, buscarem efeitos similares aos 

promovidos pelos exercícios, mas por meio de administração exógenas de 

canabinoides, por exemplo (DIETRICH; MCDANIEL, 2004).  

Em revisão de literatura, Krivoschekov e Lushnikov (2011), concluíram que, 

tanto atletas, como também praticantes de exercícios, não atletas, que 

apresentavam características de dependência do exercício, tinham tendências de 

apresentarem maiores níveis de alcoolismo e de dependência química em 

momentos posteriores da vida.  

Os fenômenos de vícios/dependências, também já foram abordados em 

algumas investigações que identificaram tendências comportamentais comuns, 

mesmo que voltadas a atividades e/ou objetos diferentes (WEINSTEIN; WEINSTEIN, 

2014). Assim, comportamentos compulsivos voltados aos exercícios, teriam 

similaridades com a compulsão por compras, uso de internet consumo de álcool, 

jogos, heroína, tabaco, alimentação, sexo, entre outras (GRIFFITHS, 1999; 

GRIFFITHS, 2005; NICOLA et al., 2014; MÜLLER et al., 2014). 

Griffiths (2005), a partir de investigações a respeito de vícios, elaborou um 

inventário que abrange aspectos comuns em comportamentos dependentes. Tais 

componentes são: 

Saliência:  a atividade em particular se torna a mais importante na vida da 

pessoa e domina os seus pensamentos (preocupações e distorções cognitivas), 

sentimentos (desejos) e relacionamentos (deteriorações do comportamento social). 

Por exemplo: mesmo que a pessoa não esteja realmente realizando a atividade, 

seus pensamentos se voltam para a próxima vez na qual pretende realizá-la, e isso 

influência suas dimensões cognitivas, emocionais e sociais (GRIFFITHS, 2005). 

Modificação do humor: refere-se às experiências subjetivas que as pessoas 

relatam como consequências de engajarem-se em uma atividade particular, podendo 
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serem vistas como estratégias de enfrentamento (ou seja, são experimentadas 

sensações excitantes ou, paradoxalmente, tranquilizadoras como meio de “escape” 

quando se realiza a atividade) (GRIFFITHS, 2005). 

Tolerância: processo pelo qual, quantidades crescentes da atividade, se 

fazem necessárias para o alcance de efeitos anteriormente experimentados. Por 

exemplo: um corredor precisa gradualmente aumentar o volume de práticas diárias 

ou semanais de corrida para experimentar a euforia, que anteriormente era 

experienciada em volumes menores de prática (GRIFFITHS, 2005).  

Sintomas de abstinência: são estados e efeitos psicológicos (mau humor, 

irritabilidade, ansiedade) e fisiológicos (aceleração dos batimentos cardíacos, 

tremores) desagradáveis que ocorrem quando a atividade particular é descontinuada 

ou subitamente reduzida (GRIFFITHS, 2005). 

Conflitos: dizem respeito a problemas nos relacionamentos entre a pessoa e 

aquelas que a rodeiam (conflitos interpessoais), assim como conflitos com outras 

atividades (empregos, vida social, hobbies e interesses) ou daqueles intrínsecos à 

própria pessoa (conflitos intrapsíquicos) em decorrências das preocupações 

excessivas com a atividade em particular a qual se direciona as compulsões 

(GRIFFITHS, 2005). 

 Recaída: refere-se à tendência de repetidas vezes voltar a realizar padrões 

comportamentais anteriormente experimentados com a atividade, e até mesmo 

apresentar atitudes mais extremas, estereotipadas e/ou excessivas, típicas de um 

nível elevado de dependência, podendo ser rapidamente apresentados, mesmo 

após muitos anos de abstinência ou controle (GRIFFITHS, 2005). 

Além dos componentes anteriormente apresentados, Griffiths (2005) aborda à 

importância de compreender a relação entre fatores biopsicossociais envolvidos para 

o desenvolvimento e manutenção de comportamentos compulsivos para com os 

exercícios. 

 

 

1.1.3 Dependência Primária e Dependência Secundária  

 

Retomando aos aspectos específicos referentes à dependência do exercício, 

é importante tratar a respeito de dois âmbitos motivacionais pelos quais as práticas 

podem ser exercidas de maneiras acentuadas, ao ponto de alterações 
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comportamentais prejudiciais. Assim, a dependência é categorizada em dois 

âmbitos, um de “dependência primária” e outro de “dependência secundária” 

(VEALE, 1987; VEALE, 1995; KERR; LINDER; BLAYDON, 2007; CUNNINGHAM; 

PEARMAN III; BREWERTON, 2016).  

A dependência primária se caracteriza como uma condição na qual o 

indivíduo tem o exercício físico como um fim em si mesmo, ou seja, a busca se dá 

para a prática do exercício como aspecto principal, mesmo que existam alterações 

em alguns outros hábitos e/ou comportamentos. Nesse caso, a motivação se volta 

para os exercícios em si e os prazeres proporcionados por eles. Em uma outra 

perspectiva, a da dependência secundária, a compulsão se apresenta como sintoma 

de uma condição patológica que se relaciona ao âmbito de aspectos e/ou 

transtornos alimentares, onde a busca pela prática de exercícios se dá pela 

motivação para o controle de peso e da imagem corporal, acarretando em práticas 

excessivas de exercícios por motivo(s) extrínseco(s) a eles (VEALE, 1995; MEYER 

et al., 2015).  

Nesse âmbito, alguns estudos apontam que apesar da dependência poder se 

desenvolver em homens e em mulheres, mais frequentemente os homens 

experimentariam a dependência primária, enquanto a dependência secundária seria 

apresentada mais frequentemente em mulheres (BRUNO et al., 2014; 

CUNNINGHAM; PEARMAN III; BREWERTON, 2016). 

 

 

1.1.4 Fases de Desenvolvimento de Compulsão por Exercícios 

 

Freimuth, Moniz e Kim (2011) propuseram que os comportamentos 

compulsivos e excessivos, portanto em condições de risco para a dependência do 

exercício, se desenvolvem a partir de um conjunto de fatores e no decorrer de 

sucessivas experiências vivenciadas por alguns sujeitos envolvidos com a prática de 

exercícios e/ou esportes. Assim, os autores consideram que o desenvolvimento de 

comportamentos com tais características, se dão em fases, sendo elas:  

Primeira fase: o exercício é considerado agradável e sua prática está sob 

controle, sendo praticado para fins recreativos, em prol da saúde e qualidade de 

vida.   
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Segunda fase: o exercício passa a ser um meio para lidar com o estresse do 

dia-a-dia, deixando a perspectiva recreativa para a manutenção da saúde. 

Terceira fase: as práticas de exercícios passam a ocorrer diariamente, e a 

pessoa passa a considerá-las como uma obrigação, portanto, torna-se uma atividade 

acentuada em relação as outras. Esse envolvimento com o exercício torna-se 

perceptível para as pessoas as quais o indivíduo possui relacionamento, uma vez 

que as práticas passam a ser exercidas em excesso e até de sobremaneira, ao 

ponto de que, familiares, compromissos e/ou grupo(s) de treinamento, podem ser 

deixados de lado frente à prioridade dada ao exercitar-se, muitas vezes 

individualmente.  

Quarta fase: nessa última fase, a frequência e a intensidade das práticas de 

exercícios são acentuadas continuamente, sendo que o exercício se torna o aspeto 

central da vida do sujeito. Consequentemente, sintomas típicos do “vício” se 

manifestam, como: aumento da tolerância das intensidades e volumes de práticas; 

conflitos intrapessoais e interpessoais; modificações do humor e sintomas de 

abstinência quando há interrupção das práticas regulares. Além disso, se por algum 

motivo a compulsão é controlada por alguns dias, semanas ou meses, recaídas 

podem ser apresentadas (FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011). 

 

 

1.1.5  Envolvimento Saudável e Prejudicial para com o Exercício Físico 

 

É importante considerar que aspectos relacionados à dependência do exercício 

físico não devem ser confundidos com a frequência constante de práticas e/ou com 

o comprometimento e o envolvimento saudável do ato de exercitar-se. Nesse 

sentido, é relevante destacar, por exemplo, os casos dos atletas, que se dedicam 

frequentemente e por muito tempo a seus treinamentos voltados a objetivos de 

desempenho, metas, competições, e assim, têm portanto, os exercícios físicos como 

meios para fins profissionais, sendo que nesse sentido, não podem ser 

inequivocamente considerados “dependentes” de suas práticas, uma vez que elas 

estejam sobre seus controles e não tenham se tornado compulsivas (MEYER et al., 

2011; SZABO et al., 2015). 

Além disso, é importante a diferenciação entre os praticantes “comprometidos” 

e “viciados”, proposta por Sachs (1981 apud SZABO; GRIFFITHS, 2004). Segundo 
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Sachs (1981), os “comprometidos" realizam suas práticas considerando-as como 

parte importante de suas vidas, mas não central, sendo que, embora existam as 

práticas habituais, as ponderações necessárias são consideradas e excessos não 

são cometidos. Esses indivíduos não sofrem sintomas abruptos de abstinência 

quando não podem se exercitar por algum motivo.  

Por outro lado, os praticantes “viciados” seriam aqueles que estão mais 

propensos a considerarem o exercício como parte central de suas vidas, e como 

consequência, além dos excessos, sofrem sintomas de abstinência em ocasiões nas 

quais são impossibilitados de realizar suas práticas, seja por questão de horas ou 

poucos dias. Nesse sentido, os sintomas de abstinência, configuram-se como um 

dos principais fatores de diferenciação, entre as pessoas que se exercitam devido ao 

“comprometimento” e as que ser exercitam em condições relacionadas ao “vício” 

(SZABO, 1995; SACHS, 1981 apud SZABO; GRIFFITHS, 2004). Uma outra 

característica, refere-se ao praticante “dependente” de exercícios continuar, e/ou até 

mesmo aumentar suas práticas, mesmo tendo atingido seu(s) objetivo(s), como por 

exemplo: perda de peso, completar determinada distância almejada de corrida etc. 

(FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011). 

 Um outro modelo utilizado para compreender como uma pessoa pode se 

envolver com uma atividade particular em sua vida, a qual revela profundo interesse, 

refere-se ao “Modelo Dualista da Paixão” (VALLERAND, 2010a). Esse modelo 

propõe que existem dois tipos distintos de paixões, sendo uma “harmoniosa” e outra 

“obsessiva”, que podem ser diferenciadas diante de como uma atividade passional é 

regulada e integrada a outros domínios da vida da pessoa.  

 Segundo Vallerand (2010a), a paixão refere-se a uma forte inclinação à 

uma atividade autodefinida a qual se ama, considera como importante e se 

desprende de quantidade significativa de tempo e energia. A paixão pode ser 

orientada para uma atividade (exemplo: corrida), uma pessoa (exemplo: um parceiro 

romântico) e/ou um objeto (exemplo: coleção de medalhas, tênis etc.). A “paixão 

harmoniosa” refere-se a um forte desejo de envolver-se livremente na atividade, 

sendo que a pessoa está no controle da prática, podendo decidir, quando e quanto 

se envolver ou não nela. Além disso, quando em “paixão harmoniosa”, a atividade 

ocupa um espaço significativo, mas não esmagador, na identidade da pessoa, e 

como resultado, a atividade apresenta-se em coerência e bem integrada com outros 

aspectos da vida, assim, a pessoa estabelece uma relação harmônica com ela 
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(DONAHUE; RIP; VALLERAND, 2009; VALLERAND. 2010a; RIP, VALLERAND; 

LAFRENIÈRE, 2012).  

 Por outro lado, quando se trata de uma “paixão obsessiva”, a pessoa 

também possui um forte desejo de se envolver na atividade, no entanto, implicam-se 

também, desejos incontroláveis de exercê-la e envolver-se nela de maneira 

persistente (VALLERAND. 2010a). Segundo Vallerand (2010a), indivíduos que 

desenvolvem esse tipo de paixão, perdem o controle sobre a atividade, o que os 

leva a um envolvimento rígido para com ela. Além disso, a atividade passa a ocupar 

um espaço significativo na identidade da pessoa, prevalecendo-se diante de outros 

aspectos da vida, e como consequência, na medida em que é predominantemente 

obsessiva por determinada atividade, a pessoa apresenta experiências 

desarmônicas para com ela (DONAHUE; RIP; VALLERAND, 2009; VALLERAND. 

2010ª; RIP; VALLERAND; LAFRENIÈRE, 2012). 

Alguns estudos realizados sobre esta temática, relacionaram esses tipos de 

paixões à outras dimensões psicológicas entre indivíduos e suas atividades. Em 

perspectiva de “paixão harmoniosa”, a mesma se revelou positivamente relacionada 

com índices de ajustamento psicológico (VALLERAND et al., 2003), emoções 

positivas (VALLERAND et al., 2003; VALLERAND et al., 2006), bem-estar 

(PHILIPPE et al., 2009), satisfação com o exercício/esporte e vitalidade 

(VALLERAND et al., 2006). Além disso, a paixão harmoniosa se revelou 

negativamente relacionada com experiências de conflito, entre a atividade e outros 

domínios da vida (VALLERAND et al., 2003; VALLERAND et al., 2010b; BÉLANGER 

et al., 2013a), bem como negativamente relacionada com a quantidade de lesões 

em corredores (STEPHAN et al., 2009) e com a experiência do burnout no trabalho 

(VALLERAND et al., 2010b; LAVIGNE; FOREST; CREVIER-BRAUD, 2012) e no 

esporte (CURRAN et al., 2013). 

No que se refere a “paixão obsessiva”, a mesma se revelou, em algumas 

investigações, negativamente relacionada com o ajustamento psicológico e emoções 

positivas, e positivamente relacionada à experiências de conflito(s) entre a atividade 

e outra(s) dimensão(ões) da vida (exemplo: relacionamentos sociais, familiares e/ou 

profissionais) (VALLERAND et al., 2003; VALLERAND et al., 2006; VALLERAND et 

al., 2010b; BÉLANGER et al., 2013a). Pesquisas também identificaram a “paixão 

obsessiva” relacionada a indicadores de persistência rígida em atividades não 

aconselhadas, como a prática excessiva de exercícios/esportes em condições e/ou 
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ambientes inapropriados (VALLERAND et al., 2003), quantidade de lesões em 

corredores (STEPHAN et al., 2009), sinais de auto-ameaça, agressividade 

(DONAHUE; RIP; VALLERAND, 2009; RIP; VALLERAND; LAFRENIÈRE, 2012), 

baixa autoestima (LAFRENIÈRE et al., 2011), medo do fracasso (BÉLANGER et al., 

2013b), comportamentos compulsivos, emoções, situações negativas (VALLERAND 

et al., 2003) e experiência de burnout no trabalho (LAVIGNE et al., 2012) e no 

esporte (CURRAN et al., 2013).  

 A partir dessas informações, pode se verificar relações entre o caráter de 

“comprometimento” (SACHS, 1981 apud SZABO; GRIFFITHS, 2004) e de “paixão 

harmoniosa” (VALLERAND, 2010a) com a condição de “vício positivo” (positive 

addiction) proposto por Glasser (1977), e tratado no início deste estudo como uma 

perceptiva de envolvimento saudável para com as práticas de exercícios. Por outro 

lado, os aspectos referentes aos praticantes “viciados” (SACHS, 1981 apud SZABO; 

GRIFFITHS, 2004) e com “paixão obsessiva” (VALLERAND, 2012), relacionam-se 

com a condição de “vício negativo” (negative addiction) (MORGAN, 1979), dados os 

fatores negativos para a saúde dos praticantes nessas condições, portanto, 

relacionados ao envolvimento prejudicial frente ao ato de exercitar-se.  

 De acordo com os temas tratados nesta seção, é importante considerar que 

existem dimensões saudáveis e prejudiciais referentes ao hábito de exercitar-se, e 

as diferenciações entre essas características comportamentais, podem indicar, ou 

não, à presença de riscos e/ou suscetibilidade para a dependência do exercício. 

 

 

1.1.6 Avaliação da Dependência do Exercício Físico 

 

Embora já tenha sido sugerida a inclusão da dependência do exercício como 

uma classificação de transtorno mental no Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (DSM), 

essa inclusão ainda não ocorreu (VEALE, 1995;  HAUSENBLAS; DOWNS, 2002; 

PINNA et al., 2015). Segundo Hausenblas e Downs (2002), apesar de existirem 

vários instrumentos que avaliam a dependência do exercício, seus critérios ainda 

não são conclusivos, sendo necessárias ainda mais pesquisas experimentais, assim 

como grupos de controle consistentes, maior controle dos vieses dos participantes e 

melhores procedimentos operacionais.  
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Para Egorov e Szabo (2013), existe ainda a importância do desenvolvimento 

de maior consistência na definição de terminologias e avaliações, sendo que tais 

problemas ocasionam instrumentos que possuem caráter de triagem, que podem 

avaliar suscetibilidade, presença e intensidades de sintomas e/ou de riscos, mas não 

o diagnóstico preciso da dependência do exercício.  

A respeito da incidência dessas alterações comportamentais, pesquisas 

apontam que apenas pequena parcela de praticantes de exercícios e esportes 

apresentam alta suscetibilidade e/ou risco de serem dependentes do exercício 

(ALLEGRE; THERME; GRIFFITHS, 2007; BERCZIK et al., 2012; MÁRQUEZ; VEGA, 

2015; SZABO, GRIFFITHS; DEMETROVICS, 2016), no entanto, essas informações 

são discrepantes devido à variedade de estudos e práticas investigadas (BERCZIK 

et al., 2012; EGOROV; SZABO, 2013; LUKÁCS et al., 2019). 

  Entre outros instrumentos utilizados em pesquisas para a avaliação da 

dependência do exercício, o Negative Addiction Scale (NAS), desenvolvido por 

Hailey e Bailey (1982 apud ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003), foi 

posteriormente traduzido para o português por Rosa, Mello e Souza-Formigoni 

(2003) em estudo realizado com amostra de maratonistas. Em sua versão traduzida, 

o instrumento é chamado de Escala de Dependência de Corrida (EDC) e consiste na 

focalização de características psicológicas e comportamentais “negativas” 

relacionadas ao ato de correr, como: comportamentos excessivos; aspectos 

relacionados à sintomas de abstinência; interferências em relacionamentos 

interpessoais e realização de práticas em ambientes desfavoráveis. Tais 

características são avaliadas através de perguntas objetivas, as quais, após 

avaliação, escores mais elevados referem-se a indicativos de dependência da 

corrida.  

Estudos nacionais vêm utilizando o instrumento em versões adaptadas para 

avaliação de indicativos de dependência da prática de diferentes modalidades de 

exercícios físicos e/ou esportes (ROSA et al., 2004; ANTUNES et al., 2006; NUNES 

et al., 2007; MODOLO et al., 2009; LEMOS; TEIXEIRA; LOPES, 2010; MODOLO et 

al., 2011; SILVA et al., 2013; PALMA et al., 2014; ROSSI; TIRAPEGUI, 2015; 

OLIVEIRA et al., 2015; BAPTISTA; PALMA, 2016; ANTUNES et al., 2016; MOREIRA 

et al., 2017). 
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1.2 EXERCÍCIOS FÍSICOS E ESTADOS DE HUMOR 

 

Os efeitos psicológicos promovidos a partir da prática de exercícios têm sido 

temas de muitas investigações, que entre outras variáveis, abordam repercussões 

sobre os estados de humor dos praticantes (PENEDO; DAHN, 2005; HELFER et al., 

2016; MIKKELSEN et al., 2017; MELO et al., 2018; ALVES; ROSA; MELLO, 2019; 

VASCONCELOS-RAPOSO; TEIXEIRA, 2019; MONROE et al., 2020; CORRADO, 

2017).  

Os estados de humor correspondem a sentimentos subjetivos relacionados a 

fatores emocionais e sentimentais, que possuem duração que varia de hora(s) a 

dia(s), possuindo assim, natureza temporária, caráter transitório e alterações quanto 

a intensidade (COX; LECOQ, 2013; WEINBERG; GOULD, 2018). Nesse sentido, os 

estados de humor são considerados tônus afetivos de uma pessoa, que causam 

influências nas percepções cotidianas, tanto para a ampliação, como para a redução 

dos impactos das experiências (LANE; TERRY, 2000; VIEIRA et al., 2010; 

WEINBERG; GOULD, 2018; DALGALARRONDO, 2018). A respeito da variação dos 

estados emocionais, dois polos extremos são considerados, um de cunho eufórico e 

outro de cunho apático, sendo que esses se modificam de acordo com as 

circunstâncias ambientais (VIEIRA et al., 2010; COX; LECOQ, 2013; WEINBERG; 

GOULD, 2018). Manifestações emocionais inadequadas, em relação a intensidade,  

duração e frequência, são consideradas como “transtornos de humor” (PICCOLOTO 

et al., 2000). 

Estudos realizados a respeito da influência do exercício físico sobre dimensões 

psicológicas, vêm identificando que os praticantes regulares se sentem mais 

satisfeitos, vigorosos e motivados, quando comparados com pessoas sedentárias, 

devido a melhorias de funções cognitivas e emocionais promovidas pelas práticas de 

exercícios (REED; ONES, 2006; WERNECK; FILHO; RIBEIRO 2006; STRÖHLE, 

2009; WERNECK; NAVARRO, 2011; BITTAR et al., 2013; MORAES; CALAIS; 

VERARDI, 2019).   

Entre os achados a respeito de efeitos psicológicos decorrentes do hábito de 

exercitar-se, estudos vêm identificando aspectos benéficos para estados de humor, 

autoconceito, estabilidade emocional, autocontrole, autoeficácia, controle de 

estresse, funções intelectuais, redução de ansiedade e depressão (WERNECK; 

FILHO; RIBEIRO 2006; MOREIRA et al., 2013; BUCKWORTH, 2013; MENEGHINI et 
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al., 2016). Desse modo, essas melhoras colaboram também para benefícios de 

cunho fisiológicos e sociais, e portanto, os exercícios físicos podem ser 

considerados como meios efetivos, tanto para promoção da saúde mental, como 

também para a prevenção e tratamento de distúrbios psicológicos, devido aos 

amplos impactos ocasionados nas vidas das pessoas fisicamente ativas (CAVINESS 

et al., 2013; BUCKWORTH, 2013; WEINBERG; GOULD, 2018; MORAES; CALAIS; 

VERARDI, 2019). 

Esses efeitos são pautados na tese de que os exercícios, além de outros fatores 

psicofisiológicos, aumentam os níveis de neurotransmissores (noradrenalina e 

serotonina), bem como da endorfina, contribuindo assim para a sensação de euforia, 

bem-estar e redução da ansiedade, de tensão e da raiva (WERNECK; FILHO; 

RIBEIRO 2005). Esses benefícios podem se apresentarem, portanto, como aspectos 

motivacionais que podem estimular pessoas a iniciarem a prática de exercícios, 

manterem-se regularmente ativas, bem como, em alguns casos, até mesmo 

aumentarem volumes e intensidades de suas rotinas de treinamento (OLIVEIRA, 

2014). 

Embora os benefícios sejam considerados como os principais efeitos obtidos a 

partir das práticas habituais de exercícios, em uma via contrária, estudos têm 

demonstrado que os estados de humor podem também ser alterados negativamente, 

tanto em praticantes de exercícios, como também de esportes, em razão de 

aspectos relacionados à intensidade, periodização de treinamento e/ou participações 

em competições (ROHLFS et al., 2005; VIEIRA et al., 2010; WERNECK et al., 2010; 

GUIMARÃES, 2016; BARRETO, 2017). Nesses casos, tempos insuficientes para 

recuperação, excessos de treinos, acúmulo de competições (no caso de esportes), 

entre outras variáveis, podem levar um praticante e/ou atleta, a apresentar 

desgastes físicos e psicológicos (ROHLFS et al., 2005). Nesse sentido, cabe 

salientar que, os variados fatores específicos de cada tipo de modalidade, interferem 

diferentemente sobre os estados de humor dos praticantes, sendo portanto, 

importante a realização de investigações a respeito das peculiaridades psicológicas 

em diferentes contextos de exercícios e/ou esportes (WERNECK; FILHO; RIBEIRO, 

2006; ROHLFS et al., 2008; VIEIRA et al., 2010; WERNECK et al., 2010; TRIMMER 

et al., 2013; BRANDT et al., 2014; BARRETO, 2017; MELO et al, 2018; VERARDI et 

al., 2018).  
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As associações feitas entre aspectos negativos psicológicos e a prática de 

exercícios, são encontradas em investigações a respeito de questões relacionadas à 

dependência do exercício, tema abordado nas seções anteriores deste estudo, que 

indicam que, pessoas com características comportamentais dessa dependência, 

podem apresentar alterações psicológicas. Entre essas alterações, podem estar 

presentes alguns sintomas negativos, como a diminuição do vigor, sintomas de 

ansiedade, depressão e aumento de fadiga e irritabilidade (MORGAN, 1979; YATES; 

LEEHEY; SHISSLAK, 1983; VEALE, 1995; BAMBER; COCKERILL; CARROLL, 

2000; HAUSENBLAS; DOWNS, 2002). Esses aspectos se relacionam com a 

transição de um hábito saudável, para um de caráter compulsivo, frente ao ato de 

exercitar-se, e, portanto, prejudicial, onde as práticas excessivas podem controlar a 

vida dos sujeitos com suscetibilidade para esses aspectos comportamentais 

(LANDOLFI, 2013).  

As alterações de humor estão principalmente relacionadas quando, por algum 

motivo, esses indivíduos não se exercitam, e assim podem apresentar estados de 

humor negativos como: redução do vigor; depressão; ansiedade; tensão; confusão 

e/ou raiva (VEALE, 1995; HAMER; KARAGEORGHIS, 2007; ADAMS, 2009; 

BERCZIK et al., 2012; ANTUNES et al., 2016).  

 

 

1.2.1 Aspectos Negativos sobre os Estados de Humor 

  

Como discorrido na seção anterior, apesar de benefícios serem ocasionados 

pelas práticas regulares de exercícios, os mesmos efeitos podem não acontecer 

quando as práticas são realizadas em excesso, podendo acarretar prejuízos à saúde 

do praticante (ROHLFS et al., 2005; GUIMARÃES, 2016).   

No caso dos atletas profissionais, que têm os exercícios físicos como meios para 

o desenvolvimento de suas habilidades esportivas, a sobrecarga de treinamentos, 

e/ou competições, podem gerar o chamado overtraining, causando aspectos 

prejudiciais ao desempenho e à saúde (FREITAS; MIRANDA; FILHO, 2009; 

KREHER; SCHWARTZ, 2012). O overtraining, trata-se de um distúrbio 

neuroendócrino resultante do desequilíbrio entre as cargas de treinamentos, o 

estresse associado a elas e o tempo de recuperação insuficiente (ROHLFS et al., 

2004; KREHER; SCHWARTZ, 2012). O esportista que desenvolve essa condição, 
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apresenta sintomas de ordem fisiológica, psicológica e comportamental, tais como: 

alterações neuroendócrinas; bioquímicas; hormonais e imunológicas, que resultam 

na diminuição dos estoques de glicogênio muscular; redução da capacidade 

imunológica; aumento dos níveis plasmáticos do hormônio cortisol; redução dos 

níveis de testosterona; perda de peso; alterações alimentares; distúrbios do sono; 

fadiga crônica; dores musculares e distúrbios de humor relacionados ao aumento da 

ansiedade; depressão; irritabilidade e nervosismo (KREHER; SCHWARTZ, 2012; 

PORTUGAL et al., 2013; GUIMARÃES, 2016). Esses fatores ocasionam a redução 

do desempenho, incapacidade de completar sessões de treinamentos e/ou 

competições, perda do estímulo competitivo e da determinação (ROHLFS et al., 

2008; FREITAS; MIRANDA; FILHO, 2009; KELLMANN, 2010; REARDON; FACTOR, 

2010; SCHAAL et al., 2011; TOBAR, 2013; GUIMARÃES, 2016).  

Ainda se referindo à prática esportiva, em alguns casos, atletas podem 

desenvolver o burnout, condição a qual, é acarretado para a pessoa acometida, 

consequências como:  perda de interesse, desejo e envolvimento de praticar o 

esporte; esgotamento físico e mental com sintomas de depressão e ansiedade 

aumentada (HACKNEY; PEARMAN III; NOWACKI, 1990; PÊGO; PÊGO, 2016; 

WEINBERG; GOULD, 2018). 

Na década de 80, o psicólogo Willian Morgan et al. (1987), adaptaram um 

questionário, antes utilizado apenas em populações psiquiátricas, para avaliar 

estados de humor de pessoas em relação às suas rotinas de treinamento esportivo. 

O instrumento refere-se ao Profile of Mood States (POMS) (MCNAIR; LORR; 

DROPPLEMAN, 1971 apud MORGAN et al., 1987) que se tornou uma referência 

para investigações a respeito de estados humor em atletas e em praticantes de 

exercícios.  

Morgan et al. (1987) estudaram a relação entre treinamentos e estados de 

humor de atletas, ao longo de 10 anos, em diferentes momentos de temporadas 

esportivas e utilizaram o instrumento POMS, o qual avalia seis estados emocionais 

transitórios, sendo 5 (cinco) negativos (tensão-ansiedade, depressão-desânimo, 

raiva-hostilidade, fadiga-inércia e confusão mental-perplexidade) e 1 (um) positivo 

(vigor-atividade). As investigações identificaram evidências de que os transtornos de 

humor aumentavam de acordo com o aumento do estímulo de treinamento, ou seja, 

quanto maiores fossem os volumes de treinos, maiores seriam as alterações 

negativas nos estados de humor dos esportistas. Desse modo, a partir das 
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avaliações feitas, os resultados apontaram que os aumentos de escores de 

depressão, raiva, fadiga e a diminuição do vigor, se associavam com o excesso de 

treinos, ao passo que, na diminuição da carga de treinamentos, os atletas 

apresentavam melhoras sobre os estados de humor (RAGLIN et al., 1996; RAGLIN, 

2001; ROHLFS, 2004; ).   

O instrumento POMS é composto por uma lista de 65 indicadores simples de 

humor, os quais, guardam relação com as seis dimensões que são mensuradas a 

partir do preenchimento do questionário pelos sujeitos avaliados, que assinalam em 

escalas, o quanto sentem cada um dos indicadores (0 = nada a 4 = extremamente). 

Com o propósito de reduzir o tempo de coleta de dados, uma versão reduzida do 

POMS foi validada para avaliação de adolescentes e adultos (TERRY; LANE; 

FOGARTY, 2003), sendo posteriormente traduzida e validada para o português  

(ROHLFS et al. 2008) e denominada de Escala de Humor de Brunel (BRUMS), que 

mensura as mesmas 6 dimensões de estados de humor, no entanto, por meio de 

uma lista reduzida de 24 indicadores, os quais atletas e não atletas podem ser 

avaliados. 

A seguir são descritas as 6 dimensões avaliadas por meio do instrumento: 

Tensão-Ansiedade: caracteriza-se por tensão muscular e esquelética, que se 

manifesta de maneira observável ou não, através de alterações psicomotoras, como: 

inquietação e agitação (TERRY, 1995; ROHLFS et al., 2008). 

Depressão-Desânimo: corresponde ao estado depressivo e não à depressão 

clínica, estando relacionada a sentimento de tristeza, desesperança, baixa 

autoestima, baixa capacidade de sentir prazer, angústia, culpa e desvalia. O estado 

depressivo representa a condição na qual a pessoa sente-se inadequada para si ou 

para os outros, apresentando redução da autovalorização e tornando-se negativa. 

Apresenta-se com tendência para o isolamento emocional, depreciação da 

autoimagem e dificuldade de adaptação (WATSON; TELLEGEN, 1985; BECK; 

CLARK, 1988; WATSON; CLARK; TELLEGEN, 1988; ROZENTHAL; LAKS; 

ENGELHARDT, 2004; ROHLFS et al., 2008).  

Raiva-Hostilidade: corresponde a sentimentos de hostilidade, relacionados à 

antipatia em relação a si mesmo ou aos outros, variando de irritação leve até mesmo 

à cólera associada a estímulos do sistema nervoso autônomo, liberação de 

adrenalina e consequente aumento de batimentos cardíacos (SPIELBERGER, 2010; 
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ROHLFS et al., 2008). Tais alterações provocam a vulnerabilidade no sistema imune 

e o aumento do risco de doenças (LIPP, 2005).  

Fadiga-Inércia: representa estado de degaste de ordem física e psicológica, 

decorrente de experiência de esforços físicos e/ou mentais, onde são acarretados à 

pessoa, sintomas como: diminuição das capacidades psicomotoras; distúrbios de 

humor; apatia; redução da eficiência para responder a estímulos; cansaço físico; 

modificações do sono e redução de motivação (LANE; TERRY, 2000; MOTA; CRUZ; 

PIMENTA, 2005; ROHLFS et al., 2008). 

Confusão mental-Perplexidade: se caracteriza por estado de instabilidade para o 

controle emocional e atencional. Nesse estado, a pessoa se encontra desorientada, 

sendo que seus pensamentos, lembranças e percepções se confundem e misturam, 

podendo ocorrer manifestações incoerentes, incompreensíveis, desorganizadas e 

descontextualizadas da realidade. As respostas aos estímulos se tornam mais lentas 

e se reduz o interesse pelo ambiente, podendo se manifestar como atordoamento 

relacionado à ansiedade e/ou depressão (BECK; CLARK, 1988; LANE; TERRY, 

2000 ROHLFS et al., 2008). 

Vigor-Atividade: é caracterizado por estado de energia, com sentimentos de 

excitação, disposição, energia física, ânimo e alegria, correspondendo assim a 

aspectos positivos de humor fundamentais para o rendimento eficaz em atividades 

diárias, exercícios físicos e em contextos esportivos (TERRY, 1995; ROHLFS et al., 

2008).  

Em relação aos estados de humor abordados, e sob a perspectiva do uso dos 

instrumentos citados para a avaliação desses estados, POMS e BRUMS, cabe 

destacar alguns estudos que investigaram praticantes de exercícios físicos e/ou 

esportes em relação à dependência do exercício.  

Em investigação realizada por Antunes et al. (2016), foi identificado que um 

grupo de corredores que possuíam indicativos de dependência do exercício, após 

ficarem duas semanas privados de suas práticas, apresentaram aumentos nos 

escores de depressão, confusão, raiva, fadiga e diminuição do vigor.   

Em estudo conduzido por Aidan e Woollard (2003), os autores identificaram que 

atletas de corrida que apresentavam características de dependência do exercício, ao 

ficarem apenas por um dia privados de suas práticas, já passavam a apresentar 

alterações negativas, como: humor deprimido; aumento de tensão; ansiedade; raiva 

e diminuição do vigor. No entanto, corredores de um outro grupo, que não foi privado 
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de suas práticas, não apresentaram alterações negativas e significativas nos 

estados de humor, mesmo que avaliados com escores indicativos de dependência. 

Esses achados anteriormente citados, se relacionaram com os de Oliveira et al. 

(2015), que ao conduzirem pesquisa com atletas de endurance prolongada, também 

identificaram indicativos de dependência do exercício nos avaliados, porém sem 

influências significativas em escores de humor e qualidade de vida. Outro estudo, 

conduzido por Anderson et al. (1997), revelou que apesar dos autores identificarem 

alterações negativas sobre o humor de corredores, com escores referentes à 

dependência do exercício, elas não foram significativas, não sendo também 

observados impactos significativos no humor positivo (vigor) dos avaliados. 

Partindo dessas informações, verifica-se que apesar da literatura abordar que 

existam consequências negativas para a saúde psicológica de sujeitos que 

apresentem suscetibilidade para dependência do exercício, quando se trata 

especificamente dos estados de humor, achados vêm apontando que essas 

alterações prejudiciais são principalmente observadas quando ocorre a 

descontinuidade das práticas de exercícios, portanto, não necessariamente quando 

a realização das práticas habituais são mantidas.  

A partir dos aspectos que foram tratados nesta introdução, objetiva-se investigar 

a relação entre dependência da prática do exercício com os estados de humor de 

praticantes regulares de corrida de rua, que não estejam privados de suas práticas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Atualmente, as práticas de exercícios físicos são popularmente conhecidas 

como meios para a promoção da qualidade de vida e prevenção e tratamento de 

problemas de saúde. Entre as diversas práticas, a corrida de rua, modalidade que 

possui também caráter esportivo, tem se destacado pelo crescente aumento de 

praticantes e de eventos que acontecem no Brasil e no mundo. Esse fenômeno tem 

influenciado significativamente a econômica da área esportiva. Além disso, o campo 

científico vem produzindo cada vez mais estudos sobre essa modalidade, sendo as 

dimensões referentes aos aspectos psicológicos dos praticantes, um dos temas de 

investigação. Dentro desta perspectiva, a dependência do exercício físico e estados 

de humor são fenômenos explorados, no entanto, ainda são importantes mais 

pesquisas que investiguem relações entre essas variáveis. 

Este estudo, no âmbito da Psicologia do Esporte e do Exercício Físico, tem 

como escopo, ampliar informações e conhecimentos científicos a respeito da relação 

entre dependência do exercício e estados de humor. Embora sejam discutidos na 

literatura efeitos negativos psicológicos em pessoas suscetíveis à dependência, 

principalmente quando por algum motivo precisam interromper suas práticas de 

exercícios, outros achados não identificaram alterações negativas e/ou significativas 

nos estados de humor de pessoas que apresentavam essa suscetibilidade, mas não 

estavam com suas práticas regulares de exercícios interrompidas.  

Assim, os conhecimentos aqui abordados, também poderão contribuir à 

ampliação de informações a respeito destas questões, e consequentemente, serem 

aportes para atuações de profissionais dentro das perspectivas dos esportes e 

exercícios físicos, como: psicólogos; profissionais de educação física; nutricionistas; 

fisioterapeutas; médicos, entre outros. Para além das áreas de atuações 

profissionais, citadas anteriormente, este estudo pode também gerar contribuições 

aos próprios praticantes de corrida, sejam eles atletas amadores e/ou atletas 

profissionais, uma vez que tais conhecimentos podem promover maiores 

compreensões a respeito de aspectos psicológicos e comportamentais envolvidos na 

prática de corrida, e assim contribuírem para aperfeiçoamentos de comportamentos. 
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3 HIPÓTESES 

 

H1: Maiores volumes da prática de corrida estariam relacionados com níveis 

mais elevados de suscetibilidade para dependência do exercício. 

H2: Escores mais elevados de suscetibilidade de dependência de corrida 

estariam relacionados com estado de humor positivo (vigor). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

 Identificar e analisar níveis de suscetibilidade para dependência da prática de 

corrida de rua, bem como as suas relações com os estados de humor em 

praticantes regulares. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Analisar as correlações existentes entre suscetibilidade para dependência de 

corrida, volumes de prática do exercício e seis estados subjetivos do humor. 

 Comparar características referente a dados demográficos, da prática de 

corrida de rua e dos estados subjetivos do humor, entre grupos com 

diferentes níveis de suscetibilidade para dependência do exercício. 
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5 METODOLOGIA  

 

O presente estudo tem caráter observacional de corte transversal, utilizado com 

finalidade de descrever, correlacionar e comparar as variáveis exploradas. O modelo 

de pesquisa quantitativa é utilizado, e justifica-se pela possibilidade de implicações 

práticas, a partir das análises estatísticas de probabilidades e consequentes 

articulações entre o modelo teórico e o mundo real (MINAYO; SANCHES, 1993).  

 

 

5.1 AMOSTRA 

 

 A amostra foi constituída por 761 indivíduos praticantes regulares de corrida 

de rua com idade média de 39,00±12,57 anos, de ambos os sexos, sendo 40,2% 

(306) do feminino e 59,8% (455) do masculino. 

 

 

5.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

(UNESP), Campus de Bauru/SP, sob o protocolo de Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) Nº: 99303818.0.0000.5398 (Anexo A), atendendo as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012). Todos os indivíduos que 

participaram da pesquisa receberam devidamente informações referentes aos 

objetivos, procedimentos adotados e sigilo dos dados fornecidos. Para a inclusão no 

estudo, seria fundamental o consentimento do(a) participante por meio da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 
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5.3 INSTRUMENTOS 

 

Questionário Sociodemográfico (Apêndice 2): Este instrumento foi utilizado 

para levantamento de dados sociodemográficos dos participantes, referentes a 

idade, sexo, peso, estatura, nível de escolaridade, profissão, além de características 

relacionadas à prática de corrida,  como o tempo de prática (anos/meses), 

participações em provas e rotina de treinamento (dias por semana, tempo por 

sessão -posteriormente convertidos em tempo semanal-, quilometragem semanal, 

orientação profissional e prática de outro(s) exercício(s)/esporte(s)). 

Os dados sobre a estatura e massa corporal foram coletados por meio do 

autorrelato dos participantes, sendo que estudos anteriores relataram fidedignidade 

e validade para o uso desse recurso para levantamento dessas variáveis em 

grandes números amostrais (NETO; POLITO; LIRA, 2005; DEL DUCA et al., 2012).  

 O Índice de Massa Corporal (IMC) foi verificado por meio do cálculo ‘‘IMC = 

Massa Corporal (kg) / Estatura (m)²” e classificado de acordo com pontos de corte 

propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (World Health Organization) 

(WHO): Baixo peso (<18,5kg/m²); peso normal (≥18,5 a 24,9kg/m²); sobrepeso (≥25 

a 29,9 kg/m²) e obesidade (≥30kg/m²) (WHO, 2000). 

 

Escala de Dependência de Corrida (EDC) (Anexo B): Originalmente 

desenvolvido por Hailey e Bailey (1982 apud ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 

2003), o instrumento Negative Addiction Scale (NAS) foi traduzido por Rosa, Mello e 

Souza-Formigoni (2003) e é utilizado para avaliar praticantes de corrida, sendo que, 

em versões adaptadas, o questionário pode ser utilizado para avaliação de 

praticantes de outras modalidades.  

A escala quantifica escores indicativos de dependência de corrida, com base 

em aspectos psicológicos “negativos” relacionados à prática desse exercício 

físico/esporte. A avaliação é feita por meio de 13 questões de ordem objetiva, a 

partir das quais pode-se pontuar de 0 a 14 pontos. As pontuações das respostas se 

dão através da avaliação de 14 itens que compõe a pontuação total da escala, 

sendo que, em cada uma das 12 primeiras questões, os participantes pontuam 0 ou 

1 ponto, de acordo com a alternativa escolhida: (Questão1: A = 1); (Questão2: A ou 

B = 1); (Questão3: B = 1); (Questões 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12: Concordo muito = 1); 

(Questão10: Discordo muito = 1) e na última questão, a qual mais de uma alternativa 
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pode ser assinalada, os participantes podem pontuar: 0, 1 ou 2 pontos (Questão13: 

B e H = 1 cada). No total, quanto maior for a pontuação, maior se considera a 

associação com a dependência de corrida (ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 

2003). 

Os autores que realizam a tradução do instrumento, identificaram bom índice 

de consistência interna: cronbach alfa de 0,79 (ROSA et al., 2004). No presente 

estudo, os escores obtidos por meio desta escala foram considerados dentro de 

níveis de suscetibilidade, e não como critério de diagnóstico para a dependência do 

exercício. 

 

Escala de Humor de Brunel (BRUMS) (Anexo C): Adaptada a partir do 

instrumento Profile of Mood States (POMS) (MORGAN et al., 1987), o BRUMS foi 

adaptado para permitir uma rápida mensuração dos estados de humor em 

populações de adultos e/ou adolescentes, por Terry, Lane e Fogarty (2003) e 

posteriormente foi traduzido e validado para o português por Rohlfs (ROHLFS, 2006; 

ROHLFS et al., 2008). O BRUMS contém 24 indicadores simples de humor, 

referentes a seis estados subjetivos e transitórios que são avaliados, sendo eles: 

Tensão-ansiedade (T), Depressão-desânimo (D), Raiva-hostilidade (R), Vigor-

atividade (V), Fadiga-inércia (F) e Confusão Mental-perplexidade (C). Os fatores T, 

D, R, F e C são considerados fatores negativos e V positivo.  

Cabe apontar os indicadores referentes a cada fator avaliado pelo 

instrumento: Tensão (apavorado(a), ansioso(a), preocupado(a) e tenso(a)); 

Depressão (deprimido(a), desanimado(a), triste e infeliz); Raiva (irritado(a), 

zangado(a), com raiva e mal-humorado(a)); Fadiga (esgotado(a), exausto(a), 

sonolento(a) e cansado(a)); Confusão mental (confuso(a), inseguro(a), 

desorientado(a) e indeciso(a)); Vigor (animado(a), com disposição, com energia e 

alerta) (ROHLFS, 2006). 

As pessoas avaliadas respondem como se situam em relação às sensações 

contidas em cada um dos 24 indicadores, de acordo com uma escala de 0 a 4 

pontos (Nada = 0; Um pouco = 1; Moderadamente = 2; Bastante = 3; Extremamente 

= 4). A partir da soma das respostas, referente a cada indicador, obtém-se escores 

que podem variar de 0 a 16, para cada dimensão avaliada de estado de humor. 

 Neste estudo, foi solicitado que os indivíduos assinalassem a escala 
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considerando a seguinte condição: “Como você tem se sentido nesta última semana 

de treinamento, inclusive hoje”. Apesar disso, pode também ser utilizadas: “Como 

você se sente agora” ou “Como você normalmente se sente” (ROHLFS, 2006; 

ROHLFS et al., 2008). 

A partir da avaliação do questionário, obtém-se o “Perfil de Humor” dos 

sujeitos avaliados, sendo que, quando são apresentados altos escores de vigor 

(positivo) e baixos escores para as outras variáveis de cunho negativo, o perfil 

denominado corresponde ao “Perfil de Iceberg”, que representa saúde mental 

positiva (MORGAN et al., 1987). Em uma outra perspectiva, quando escores 

elevados são os das variáveis negativas, e é reduzido o da variável positiva, o 

estado de humor corresponde ao “Perfil de Iceberg Invertido” que representa saúde 

mental negativa (MORGAN et al., 1987). No Gráfico 1 são apresentados exemplos 

das representações gráficas desses perfis de estados de humor: 

 

 
Gráfico 1. Exemplos dos Perfis de Estados de Humor. 

 
 

 

5.4 PROCEDIMENTOS 

 

 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, o pesquisador responsável 

(Anderson) realizou contatos com assessorias de corrida de rua, organizadores de 

eventos de corrida, instituições, associações e clubes esportivos, bem como 
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diretamente com praticantes de corrida. Os contatos foram feitos via redes sociais, 

e-mails, ligações e pessoalmente, objetivando a apresentação do projeto de 

pesquisa. Tais contatos foram majoritariamente feitos com responsáveis de equipes, 

ou organizadores de eventos, para a verificação de possibilidades de realização da 

pesquisa junto aos corredores que participassem dos grupos/assessorias e/ou dos 

eventos.  

Por meio desses contatos, o pesquisador realizou visitas aos ambientes de 

treinamento e eventos, durante algumas semanas, com o objetivo de realizar 

imersão de campo, por meio de observações das práticas, hábitos, diálogos e das 

culturas dos corredores e treinadores, tendo assim o propósito de dialogar com 

essas pessoas sobre o fenômeno a ser investigado e compreender possibilidades de 

abordagens aos indivíduos para convidá-los para a participação na pesquisa 

científica que viria a ser conduzida. Nesse sentido, foi também realizada uma 

pesquisa-piloto com 32 sujeitos durante o “3º Duatlhon de Inverno da UNESP 

Bauru”, que implicou em aperfeiçoamentos dos procedimentos para coleta de dados. 

Em situações oficiais de coletas, o pesquisador visitava os locais de 

treinamentos e/ou entregas de kits de provas, acompanhado de uma equipe de 

pesquisadores voluntários (Estudantes de Educação Física e Psicologia) que eram 

prévia e devidamente treinados, tanto a respeito dos aspectos teóricos, como 

também referente aos procedimentos metodológicos e éticos, para auxiliarem na 

abordagens aos sujeitos e na aplicação dos instrumentos.  

As coletas ocorreram durante o período de um ano, sendo de fevereiro de 

2019 a fevereiro de 2020. Nessas ocasiões, os pesquisadores compareciam 

identificados com crachás com seus respectivos nomes, bem como com a referência 

ao Laboratório de Pesquisa de Psicologia do Esporte e do Exercício Físico da 

UNESP Bauru/SP. Nas abordagens aos indivíduos, os pesquisadores se 

apresentavam e tratavam a respeito da pesquisa científica. Os sujeitos que 

consentiam em participar, assinavam o TCLE e posteriormente respondiam aos 

questionários. Os que não consentiam não foram contabilizados.  

Durante a coleta, os pesquisadores permaneciam próximos e disponíveis para 

esclarecimentos de dúvidas, sendo que após os preenchimentos dos questionários, 

eram realizadas breves conferências para verificar se os questionários haviam sido 

preenchidos completa e corretamente. Evitou-se influenciar as respostas, sendo que 
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apenas em casos de incompletude e/ou incorreção, os sujeitos eram orientados a 

completar e/ou apontar/demarcar a(s) resposta(s) escolhida(s) no(s) questionário(s). 

 Cabe pontuar que no TCLE, existiam campos para que os participantes 

preenchessem o número de contato via WhatsApp, para posterior envio de uma via 

do Termo. Esse procedimento foi utilizado, pois foi constatado nas primeiras coletas 

de dados, que muitos participantes diziam que prefeririam o recebimento digital de 

suas vias do TCLE. Assim, após cada situação de coleta, eram enviadas cópias aos 

participantes. Outra pontuação importante, é que depois do preenchimento dos 

questionários, eles eram guardados em envelopes seguros, com o propósito de 

resguardar os devidos cuidados éticos para garantia do sigilo das respostas e para 

preservação dos dados que eram posteriormente tabulados em planilhas. 

Os critérios adotados para a inclusão e exclusão de indivíduos, são 

apresentados no diagrama abaixo (Figura 1), organizado para atendimento das 

diretrizes STROBE (MALTA et al., 2010) e melhor visualização:  
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Figura 1. Diagrama de fluxo de inclusão e exclusão de indivíduos segundo as diretrizes STROBE*. 

 
Abreviações: TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), EDC (Escala de Dependência de 
Corrida e BRUMS (Escala de Humor de Brunel) 
Nota: *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Fortalecimento da 
comunicação de estudos observacionais em epidemiologia) (MALTA et al., 2010) 
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5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para evidenciar a consistência interna das questões dos instrumentos EDC e 

BRUMS, foi calculado o Coeficiente Alfa de Cronbach (α). A confiabilidade foi 

avaliada seguindo o proposto por George e Mallery (2003): inaceitável (0<0,51); 

pobre (0,51<0,6); questionável (0,61<0,7); aceitável (0,71<0,8); boa (0,81<0,9) e 

excelente (0,91<). 

Foi realizada uma Análise de Cluster (K-means Cluster) para agrupar os 

sujeitos que tiveram semelhança nas respostas referentes à EDC. Foram definidos 

três grupos referentes à suscetibilidade para dependência de corrida: baixa (escores 

entre 0 e 3), moderada (escores entre 4 e 6) e alta (escores entre 7 e 12). 

Para verificar a normalidade dos dados, foi realizada Análise Exploratória 

(Teste de Kolmogorov-Smirnov) com significância estatística definida em p>0,05. Os 

dados não atenderam às proposições de normalidade (p<0,05).  

As variáveis demográficas dos participantes foram apresentadas em tabelas 

de dispersão com informações de frequência de ocorrência absoluta (n) e relativa 

(%) das respostas obtidas, consistindo nas seguintes características: sexo, idade, 

IMC, classificação de IMC, nível de escolaridade, volume de prática de corrida (anos 

de prática, quantidade de dias por semana, tempo por semana e quilometragem 

semanal), participação em provas de corrida, orientação profissional para prática de 

corrida e prática de outro(s) exercício(s) físico(s)/esporte(s). 

Para a análise dos dados foram efetuados os cálculos de Estatística 

Descritiva: média (x), desvio padrão (dp), mediana (Md), amplitude interquartílica 

(IQR) e intervalo de confiança de 95% (IC95%).  

Para Estatística Inferencial, foi utilizado o Coeficiente de Correlação Linear 

de Spearman (rs) para analisar correlações entre as pontuações de cada questão da 

EDC com o escore total do instrumento, e para verificar se houveram correlações 

entre escores de dependência de corrida com aspectos de volume de prática de 

corrida e os seis estados subjetivos de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, 

fadiga e confusão mental). O grau do coeficiente de correlação foi avaliado 

qualitativamente de acordo com a proposta de Callegari-Jacques (2009), da seguinte 

forma: nula (0); fraca (0,01 a 0,30); regular (0,31 a 0,60); forte (0,61 a 0,90); muito 

forte (0,91 a 0,99) e perfeita (1).  
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Foi também utilizado o Teste Não Paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparar as variáveis quantitativas das características dos sujeitos (idade, IMC e 

volume de prática de corrida) e os estados de humor entre três grupos de 

suscetibilidade para dependência de corrida (baixa, moderada e alta).  

Os dados foram analisados através do Software IBM® SPSS® Statistics 

Version 25 e em todos os testes estatísticos foi adotado o nível de significância de 

p<0,05. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

A partir do autorrelato dos participantes, foram avaliadas variáveis quantitativas 

referentes as características de idade, IMC e de volume de prática de corrida. Os 

dados são apresentados na Tabela 1: 

 

Tabela 1. Estatística descritiva de variáveis quantitativas das características da amostra avaliada. 

Variáveis x±dp Md 
Quartis 

IQR IC95% 
Q1 Q3 

Idade   39,00±12,57  37,00 31,00 46,00 15,00 (38,11-39,89) 

IMC (kg/m²)  24,64±3,58 24,26 22,43 26,64 4,21 (24,39-24,90) 

Tempo de prática de corrida (anos)  5,41±6,36  3,50 1,25 6,25 5,00 (4,96-5,86) 

Dias por semana  3,20±1,21  3,00 2,00 4,00 2,00 (3,12-3,29) 

Tempo por semana (minutos)  199,22±148,19  180,00 120,00 240,00 120,00 (188,67-209,76) 

Quilometragem semanal (km)  23,7±17,81  20,00 12,00 30,00 18,00 (22,41-24,94) 

Abreviações: média (x); desvio-padrão (dp); mediana (Md); 1º quartil (Q1); 3º quartil (Q3); amplitude interquartílica 
(IQR); intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados em variáveis categóricas das 

características da amostra: 
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Tabela 2. Características sociodemográficas e da prática de corrida de rua da amostra avaliada. 

Variáveis n % 

Sexo 
   Feminino  306 40,2% 
   Masculino 455 59,8% 
Classificação de IMC 
   Baixo peso 11 1,4% 
   Peso normal 434 57,0% 
   Sobrepeso 266 35,0% 
   Obesidade 50 6,6% 
Escolaridade 
   Ensino fundamental 38 5,0% 
   Ensino médio 198 26,0% 
   Ensino superior 525 69,0% 

Faixas de tempo de prática de corrida 

   < 1 ano  108 14,2% 
   Entre 1 a 2 anos 203 26,7% 
   Entre 3 a 4 anos 142 18,7% 
   Entre 5 a mais anos 308 40,5% 
Faixa de quantidade de dias de corrida por semana 

   1 a 2 dias 194 25,5% 
   3 a 4 dias 473 62,2% 
   5 a 6 dias 83 10,9% 
   Todos os dias 11 1,4% 
Faixa de horas de prática semanal de corrida 

   < 2 horas 274 36% 
   Entre 2 a 4 horas 329 43,2% 
   > 4 a 6 horas 114 15,0% 
   > 6 horas 44 5,8% 
Faixas de quilometragem de corrida semanal 

   Até 20 km 452 59,4% 
   Entre 21 a 50 km 259 34,0% 
   Entre 51 ou mais km 50 6,6% 

Participação em provas/eventos 

   Sim 706 92,8% 
   Não 22 2,9% 
   Será a primeira vez 33 4,3% 
Orientação profissional 
   Sim 444 58,3% 
   Não 317 41,7% 
Prática de outro(s) exercício(s) físico(s)/esporte(s)     
   Sim 642 84,4% 
   Não 119 15,6% 
Abreviações: tamanho da amostra (n); Índice de Massa Corporal (IMC). 
Nota: O IMC foi classificado de acordo com pontos de corte propostos pela Organização Mundial 
de Saúde (2000): baixo peso (<18,5kg/m²), peso normal (≥18,5 a 24,9kg/m²), sobrepeso (≥25 a 
29,9 kg/m²) e obesidade (≥30kg/m²) (WHO, 2000). 

 

A amostra total foi composta, na sua maioria, por sujeitos do sexo masculino 

(59,8%). O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado com base no autorrelato de 

peso e estatura dos participantes e 57% foram classificados com “peso normal”. 
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Ao avaliar o nível de escolaridade, observou-se que 69% dos entrevistados 

concluíram o “ensino superior”. Em resposta à questão “há quanto tempo, 

aproximadamente, você pratica corrida de rua?”, a maior parte (40,5%), relatou 

correr “entre 5 a mais anos”. 

Para avaliar aspectos relacionados ao volume da prática da corrida, foi 

perguntado aos entrevistados “em média, quantos dias você corre por semana?”, e a 

maioria (62,2%) respondeu correr entre “3 a 4 dias” semanalmente. A maior 

frequência semanal foi observada em 10,9% dos participantes que relataram correr 

entre “5 a 6 dias”, e ainda em 1,4% que relataram correr “todos os dias” da semana. 

Em relação ao tempo semanal dedicado à corrida, a maior parte (43,2%) relatou 

correr “entre 2 a 4 horas”. Outro aspecto importante, relacionado ao volume da 

prática da corrida, é a quilometragem semanal, questão a qual a maioria dos 

entrevistados (59,4%) relatou correr “até 20 km”.  

No tocante a participação em provas/eventos de corrida de rua, a grande 

maioria (92,8%) respondeu que já havia participado. Cabe destacar que 58,3% dos 

entrevistados afirmaram ter orientação profissional para suas práticas, e quando 

questionados sobre a realização de práticas regulares de outro(s) tipo(s) de 

exercício(s) físico(s) e/ou esporte(s), 84,4% afirmaram realizar outra(s) 

modalidade(s).  

Em relação aos instrumentos utilizados para avaliação de indicativos de 

dependência de corrida e estados de humor, respectivamente, EDC e BRUMS, foi 

adotado o cálculo de Alfa de Cronbach, que consiste em um coeficiente 

frequentemente usado em testes padronizados no intuito de estimar a fidedignidade 

e consistência interna de um instrumento. A consistência da EDC foi avaliada a partir 

da pontuação (0 ou 1 ponto) de cada um dos 14 itens que integram as pontuações 

do instrumento, e como resultado, identificou-se índice de 0,70, portanto, referente à 

confiabilidade “questionável”. Já a BRUMS, apresentou índice de 0,79, 

correspondendo à confiabilidade “aceitável”.  

Na Tabela 3, são apresentados os dados estatísticos descritivos obtidos a partir 

dos instrumentos EDC e BRUMS. 
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Tabela 3. Estatística descritiva de escores de Dependência de Corrida e de Estados de Humor. 

Variáveis x±dp Md 
Quartis 

IQR IC95% 
Q1 Q3 

EDC 4,63±2,69 4,00 2,00 7,00 5,00 (4,43-4,82) 

BRUMS       

   Tensão 2,57±2,74 2,00 0,00 4,00 4,00 (2,37-2,76) 

   Depressão 0,54±1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,45-0,63) 

   Raiva 0,67±1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,56-0,78) 

   Vigor 11,30±2,88 12,00 9,00 13,00 4,00 (11,10-11,51) 

   Fadiga 2,85±2,84 2,00 0,00 4,00 4,00 (2,64-3,05) 

   Confusão mental 0,84±1,65 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,73-0,96) 

Abreviações: média (x); desvio-padrão (dp); mediana (Md); 1º quartil (Q1); 3º quartil (Q3); 
amplitude interquartílica (IQR); intervalo de confiança de 95% (IC95%); Escala de Dependência 
de Corrida (EDC); Escala de Humor de Brunel (BRUMS). 

 

Verifica-se que para escores referentes a suscetibilidade para dependência 

de corrida, obtidos através da EDC, a mediana foi de 4,00 (IC95%:4,43-4,82), dentro 

da possibilidade variação de escores entre 0 a 14.   

Dentro da variação possível de escores referente a estados de humor, entre 0 

a 16, para cada uma das seis subescala avaliadas pelo BRUMS, os dados dos 

participantes avaliados apresentaram mediana elevada apenas para o fator vigor 

(Md: 12,00; IC95%:11,10-11,51), considerado positivo, sendo que para os fatores 

negativos: tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental, os escores foram 

respectivamente baixos. Cabe pontuar que os escores de tensão (Md: 2,00; 

IC95%:2,37-2,76) e fadiga (Md: 2,00; IC95%:2,64-3,05) foram superiores aos demais 

fatores negativos.  

Esses dados indicam que os participantes, quando avaliados, apresentavam 

características referentes ao Perfil de Iceberg, que indica saúde mental positiva, 

devido ao maior nível do fator de humor positivo (vigor) em relação aos fatores 

negativos.  

No Gráfico 2 é representada as medianas dos fatores de humor da amostra 

avaliada: 
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Gráfico 2. Gráfico representativo das medianas dos seis estados de humor da amostra avaliada 
(Perfil de Iceberg). 

 
 

 

6.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL   

 

Foi aplicado Teste de Correlação Linear de Spearman para análise de 

correlações existentes entre os 14 itens avaliados na EDC e a pontuação total obtida 

através do instrumento. Cada resposta apresentada corresponde a pontuação de 1 

ponto, quando assinalada, dos 14 pontos totais possíveis de serem obtidos a partir 

da aplicação do instrumento. Não são apresentadas as correlações das respostas 

(alternativas) que não incidem em pontuação (0). As correlações são apresentadas 

na Tabela 4: 
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Tabela 4. Correlação Linear de Spearman entre alternativas que correspondem à pontuação de 
cada questão e à pontuação total da EDC. 

Perguntas (Respostas) 
Dependência de 

Corrida 

rs p 

1. Durante uma semana normal eu corro: 

   a) Todos os dias 0,087* 0,016 

2. Nos dias em que não corro, normalmente me sinto: 

   a) tenso(a) 0,203** 0,000 

   b) culpado(a) 0,226** 0,000 
3. Desde que comecei a praticar corrida meu interesse em divertir-me em outras atividades sociais 
tem: 
   b) diminuído 0,228** 0,000 

4. No dia em que não corro, sinto-me deprimido(a) ou mentalmente devagar: 

  (1) concordo muito 0,435** 0,000 

5. No dia em que não corro, sinto que me falta algo: 

  (1) concordo muito 0,616** 0,000 

6. Se parasse de correr minha saúde física declinaria significativamente: 

  (1) concordo muito 0,560** 0,000 

7. Correr é minha principal forma de recreação: 

  (1) concordo muito 0,581** 0,000 

8. Experimento um alto nível de prazer na maioria das minhas sessões de corrida: 

  (1) concordo muito 0,601** 0,000 

9. A corrida é um assunto comum em minhas conversas: 

  (1) concordo muito 0,589** 0,000 
10. É importante para todos aqueles que correm, interromperem por algum tempo suas rotinas de 
corrida: 
   (5) discordo muito 0,231** 0,000 

11. A corrida tem influenciado meu estilo de vida: 

  (1) concordo muito 0,649** 0,000 
12. Meu interesse pela corrida tem causado alguns problemas nas minhas relações familiares e 
interpessoais: 
  (1) concordo muito 0,113** 0,002 

13. Marque apenas as afirmativas que se aplicam ao seu comportamento de correr: 

   B) Eu corro em ambientes desfavoráveis (ex.: chuva, frio, calor). 0,411** 0,000 

   H) Sou normalmente disciplinado(a) e corro mesmo nos dias que realmente não 
estou disposto(a) a correr. 

0,411** 0,000 

Abreviações: Escala de Dependência de Corrida (EDC); Coeficiente rho de Spearman (rs); 
probabilidade estatística (p). 
Nota: *. Correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
**. Correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
Na questão "2", apenas uma das alternativas poderia ser assinalada, mas apenas "a" ou "b" 
correspondem à pontuação (1 ponto). Na questão "13", mais de uma alternativa poderia ser 
assinalada, sendo que apenas "B" e "H" correspondem à pontuação (1 ponto cada). 

 

Verifica-se que todas as respostas apresentaram correlações estatisticamente 

significativas com o escore total referente à EDC (p<0,05), como esperado, pois, 

todas as respostas apresentadas na tabela correspondem à pontuação na escala. A 

correlação positiva e forte foi o maior grau de correlação identificado, presente na 

resposta “concordo muito”, para as afirmativas “No dia em que não corro, sinto que 
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me falta algo” (rs=0,616; p<0,001) e ”A corrida tem influenciado meu estilo de vida” 

(rs=0,649; p<0,001). 

Também foram analisadas correlações entre escores de dependência de 

corrida, com variáveis quantitativas de volume de prática do exercício e as seis 

subescalas de estados de humor (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Correlação Linear de Spearman entre Escores de Dependência, variáveis de volume de prática de corrida e 
Estados de Humor. 

Variáveis 
Volume de Prática de Corrida Estados de Humor 

Anos de 
prática 

Dias por 
semana 

Tempo 
semanal 

Quilometragem 
semanal 

T D R V F C 

Dependência 
de Corrida 

rs 0,137** 0,400** 0,395** 0,346** 0,080* -0,014 0,012 0,296** 0,031 -0,005 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,703 0,751 0,000 0,401 0,895 

Abreviações:  Tensão (T); Depressão (D); Raiva (R); Vigor (V); Fadiga (F) e Confusão mental (C); Coeficiente rho de 
Spearman (rs); probabilidade estatística (p). 
Nota: *. Correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
**. Correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
  

 

A partir da Tabela 5, pode-se observar que houve correlação positiva fraca e 

estatisticamente significativa, entre escores da EDC e anos de prática (rs=0,137; 

p<0,001), e correlações positivas regulares e estatisticamente significativas entre 

escores de dependência e quantidade de dias de prática de corrida por semana 

(rs=0,400; p<0,001), tempo de prática semanal (rs=0,395; p<0,001) e quilometragem 

semanal (rs=0,346; p<0,001). Em relação aos estados de humor, nota-se fraca 

correlação positiva, porém, estatisticamente significativa, entre escores de 

dependência com vigor (rs=0,296; p<0,001) e tensão (rs=0,080; p<0,05). 

Para comparações das variáveis quantitativas das caracteristica dos grupos 

de suscetibilidade para dependência de corrida, foi utilizado o Teste de Kruskal-

Wallis e o Teste post hoc de pairwise para identificação de diferenças entre as 

variáveis de cada grupo, sendo os resultados apresentados, respectivamente, na 

Tabela 6 e na Figura 2: 
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Tabela 6. Comparação de variáveis quantitativas das características da amostra, entre os grupos de 
Suscetibilidade para Dependência de Corrida, a partir do Teste de Kruskal-Wallis. 

Variáveis            
(grupos de 

suscetibilidade) 
x±dp Md 

Quartis 
IQR IC95% H gl p 

Q1 Q3 

Idade  
   Baixa   38,27±10,87 37,00 31,00 45,00 14,00 (37,00-39,53) 

0,790 2 0,674    Moderada  38,82±11,41 37,00 31,00 46,00 15,00 (37,47-40,17) 
   Alta   40,31±15,92 38,00 30,00 45,75 15,75 (38,08-42,54) 
IMC (kg/m²)                   
   Baixa   24,62±3,12 24,44 22,62 26,79 4,17 (24,26-24,98) 

10,241 2 0,006*    Moderada  25,06±4,07 24,68 22,66 26,83 4,17 (24,58-25,54) 
   Alta   24,08±3,38 23,72 22,10 25,65 3,55 (23,61-24,56) 
Tempo de prática de corrida (anos) 

   Baixa   4,62±5,29 3,04 1,00 5,95 4,95 (4,00-5,24) 
12,094 2 0,002*    Moderada  5,21±6 3,50 1,17 6,00 4,83 (4,50-5,91) 

   Alta   6,83±7,9 4,00 2,00 8,00 6,00 (5,73-7,94) 
Dias por semana 

   Baixa   2,71±1,02 3,00 2,00 3,00 1,00 (2,59-2,83) 
99,591 2 0,000*    Moderada  3,29±1,17 3,00 3,00 4,00 1,00 (3,15-3,43) 

   Alta   3,8±1,24 3,00 3,00 4,00 1,00 (3,62-3,97) 
Tempo por semana (minutos) 

   Baixa   148,99±103,71 120,00 80,00 180,00 100,00 (136,92-161,06) 
101,215 2 0,000*    Moderada  213,5±154,34 180,00 120,00 240,00 120,00 (195,25-231,76) 

   Alta   251,78±170,47 205,00 160,00 300,00 140,00 (227,89-275,67) 
Quilometragem semanal (km) 

   Baixa   18,14±13,4 15,00 10,00 20,75 10,75 (16,57-19,69) 
78,054 2 0,000*    Moderada  25±19,03 20,00 14,00 30,00 16,00 (22,72-27,23) 

   Alta   29,9±19,24 25,00 15,00 38,00 23,00 (27,18-32,57) 
Abreviações: média (x); desvio-padrão (dp); mediana (Md); 1º quartil (Q1); 3º quartil (Q3); amplitude 
interquartílica (IQR); intervalo de confiança de 95% (IC95%); H de Kruskal-Wallis (H); graus de liberdade (gl); 
probabilidade estatística (p); Índice de Massa Corporal (IMC). 
Nota: *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
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Figura 2. Comparações pairwise de IMC e características de volume da prática de corrida entre os 
grupos de Suscetibilidade para Dependência de Corrida 

 
Abreviações: probabilidade estatística (p)(ajustada); Índice de Massa Corporal (IMC). 
Nota: *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

Na análise comparativa entre os três grupos (baixa, moderada e alta 

suscetibilidade), realizada pelo Teste de Kruskal-Wallis, não foram identificadas 

diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) apenas para a variável idade 

(p=0,674). No entanto, diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) foram 

observadas para IMC (p=0,006), anos de prática de corrida (p=0,002), quantidade de 
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dias por semana (p=0,000), tempo semanal (p=0,000) e quilometragem semanal 

(p=0,000).  

Em relação ao IMC, foi obtido pelo Teste de post hoc (pairwise), diferença 

estatisticamente significativa (p=0,005) entre os grupos de moderada (Md:24,68; 

IC95%:24,58-25,54) e alta suscetibilidade (Md:23,72; IC95%:23,61-24,56), sendo 

que o último grupo apresentou menores valores de IMC. 

Em relação ao tempo de prática de corrida (anos), as comparações pairwise 

indicaram diferenças significativas entre os grupos de baixa e alta suscetibilidade 

(p=0,002) e entre os de moderada e alta (p=0,029), apresentando o último grupo 

maior tempo de prática (Md:4,00; IC95%:5,73-7,94) em relação aos demais, baixa 

(Md:3,04; IC95%:4,00-5,24) e moderada (Md:3,50; IC95%:4,50-5,91).  

A quantidade de dias semanais de prática de corrida, também apresentou 

diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre cada um dos pares 

de grupos (p=0,000), sendo observados maiores valores nos grupos com maiores 

níveis de suscetibilidade para dependência. A mesma tendência foi observada para 

tempo de prática e quilometragem semanal, pois verifica-se diferenças significativas 

entre cada par de grupos nas comparações pairwise (p≤0,001), devido as maiores 

quantidades de tempo e de quilometragem semanal apresentarem relação com 

maiores níveis de suscetibilidade para dependência de corrida. 

A partir das observações obtidas através dos testes realizados para 

correlações (Spearman) e comparações (Kruskal-Wallis e Pairwise), pode-se 

verificar que maiores volumes de prática de corrida apresentam relação positiva com 

maiores níveis de suscetibilidade para dependência do exercício, dado esse que 

confirma a Hipótese 1 (H1) levantada neste estudo. 

Na Tabela 7, são apresentadas em variáveis categóricas, as frequências de 

características sociodemográficos e da prática de corrida de rua, de cada grupo de 

suscetibilidade para dependência do exercício: 
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Tabela 7. Características sociodemográficas e da prática de corrida dos grupos de 
Suscetibilidade para Dependência de Corrida 

Variáveis 

Dependência de Corrida. 

Baixa 
suscetibilidade      
n=286 (37,6%) 

Moderada 
suscetibilidade             
n=277 (36,4%) 

Alta 
suscetibilidade      

n=198 (26%) 

n % n % n % 

Sexo 
   Feminino  107 37,40% 117 42,20% 82 41,40% 
   Masculino 179 62,60% 160 57,80% 116 58,60% 
Escolaridade 
   Ensino fundamental 5 1,70% 16 5,80% 17 8,60% 
   Ensino médio 55 19,20% 82 29,60% 61 30,80% 
   Ensino superior 226 79,00% 179 64,60% 120 60,60% 
Classificação IMC 
   Baixo peso 2 0,70% 4 1,40% 5 2,50% 
   Peso normal 164 57,30% 142 51,30% 128 64,60% 
   Sobrepeso 104 36,40% 109 39,40% 53 26,80% 
   Obesidade 16 5,60% 22 7,90% 12 6,10% 
Faixas de tempo de prática de corrida 
   < 1 ano  53 18,50% 42 15,20% 13 6,60% 
   Entre 1 a 2 anos 72 25,20% 78 28,20% 53 26,80% 
   Entre 3 a 4 anos 49 17,10% 48 17,30% 45 22,70% 
   Entre 5 a mais anos 112 39,20% 109 39,40% 87 43,90% 
Faixa de quantidade de dias de corrida por semana 
   1 a 2 dias 123 43,00% 56 20,20% 15 7,60% 
   3 a 4 dias 150 52,40% 184 66,40% 139 70,20% 
   5 a 6 dias 13 4,50% 35 12,60% 35 17,70% 
   Todos os dias 0 0,00% 2 0,70% 9 4,50% 
Faixa de horas de prática semanal de corrida 
   < 2 horas 160 55,90% 80 28,90% 34 17,20% 
   Entre 2 a 4 horas 99 34,60% 134 48,40% 96 48,50% 
   > 4 a 6 horas 22 7,70% 42 15,20% 50 25,30% 
   > 6 horas 5 1,70% 21 7,60% 18 9,10% 
Faixas de quilometragem de corrida semanal 
   Até 20 km 214 74,80% 156 56,30% 82 41,40% 
   Entre 21 a 50 km 65 22,70% 100 36,10% 94 47,50% 
   Entre 51 ou mais km 7 2,40% 21 7,60% 22 11,10% 
Participação em provas/eventos 
   Sim 258 90,20% 256 92,40% 192 97,00% 
   Não 11 3,80% 11 4,00% 0 0,00% 
   Será a primeira vez 17 5,90% 10 3,60% 6 3,00% 
Orientação profissional 
   Sim 137 47,90% 177 63,90% 130 65,70% 
   Não 149 52,10% 100 36,10% 68 34,30% 
Prática de outro(s) exercício(s) físico(s)/esporte(s) 
   Sim 251 87,80% 238 85,90% 153 77,30% 
   Não 35 12,20% 39 14,10% 45 22,70% 

Abreviações: tamanho da amostra (n); IMC (Índice de Massa Corporal).               

Nota: O IMC foi classificado de acordo com pontos de corte propostos pela 
Organização Mundial de Saúde (2000): Baixo peso (<18,5kg/m²), peso normal (≥18,5 
a 24,9kg/m²), sobrepeso (≥25 a 29,9kg/m²) e obesidade (≥30kg/m²) (WHO, 2000). 
*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
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A partir da tabela acima, observa-se distribuição similar entre os grupos para 

a variável sexo. 

Referente ao nível de escolaridade, nota-se que 79% dos sujeitos do grupo de 

baixa suscetibilidade para dependência de corrida, possuíam “nível superior”, frente 

aos 64,6% e 60,6%, respectivamente observados nos grupos de moderada e alta 

suscetibilidade.  

Quanto a classificação de IMC, pode-se verificar que grupo de alta 

suscetibilidade apresenta maiores percentuais de sujeitos com classificação de 

“peso normal” (64,6%) e “baixo peso” (2,5%) em relação aos outros grupos. Para a 

classificação referente a “sobrepeso”, o grupo de alta suscetibilidade apresentou 

porcentagem inferior, de 26,8%, enquanto os percentuais para essa classificação 

nos grupos de baixa e moderada, foram respectivamente de: 36,4% e 39,4%. 

Em relação a faixa de tempo de prática de corrida, pode se observar que no 

grupo de alta suscetibilidade, apenas 6,6% relataram correr há “menos de 1 ano” e 

para essa mesma faixa de tempo, os grupos de baixa e moderada suscetibilidade, 

apresentaram maiores percentuais, respectivamente de 18,5% e 15,2%.  

Sobre a quantidade de dias de corrida por semana, pode se observar que o 

grupo de alta suscetibilidade apresentou 4,5% de indivíduos que relatam correr 

“todos os dias”, enquanto no grupo de baixa, nenhum indivíduo fez esse relato, e 

para o grupo de moderada suscetibilidade, apenas 0,7% relataram correr essa 

frequência semanalmente. 

Nas distribuições de faixas tempo de prática de corrida por semana, observa-

se maior porcentagem de indivíduos (55,9%) que correm “menos de 2 horas” 

semanalmente no grupo de baixa suscetibilidade, em relação aos 28,9% e 17,2% de 

sujeitos que relataram correr nessa faixa de tempo,  respectivamente, nos grupos de 

moderada e alta suscetibilidade. Nota-se ainda, maiores percentuais, referentes a 

“mais de 6 horas”, nos grupos de moderada e alta, respectivamente apresentando 

porcentagens de 7,6% e 9,1%, enquanto apenas 1,7% dos sujeitos do grupo de 

baixa suscetibilidade relataram essa faixa superior de tempo.  

Para a quilometragem semanalmente, enquanto menores distâncias, “até 

20km”, foram relatadas por 74,8% dos indivíduos de baixa suscetibilidade, 56,3% e 

41,4%, respectivamente nos grupos de moderada e alta, fizeram esse relato. Para 

maiores distâncias, “de 51 ou mais km”, a porcentagem de indivíduos que relataram 
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atingir essa faixa, foi de 7,6% no grupo de moderada suscetibilidade, 11,1% no de 

alta e apenas 2,4% no grupo de baixa. 

 Os indivíduos também foram questionados a respeito de participações em 

eventos/provas de corrida de rua, e verifica-se que no grupo de alta suscetibilidade, 

97% dos corredores já haviam participado, enquanto para os grupos de baixa e 

moderada suscetibilidade, respectivamente, 90,2% e 92,4% relataram já terem 

realizado participações.  

 Em relação à orientação profissional para a prática de corrida, verifica-se que 

47,9% dos sujeitos com baixa suscetibilidade afirmaram possuir orientação, 

enquanto esse relato foi feito por 63,9% do grupo de moderada e por 65,7% do de 

alta suscetibilidade. Observa-se a presença de maiores porcentagens de indivíduos 

que afirmam ter orientação nos grupos com maiores níveis de suscetibilidade para 

dependência (moderada e alta). 

 A respeito de práticas regulares de outro(s) exercício(s)/esporte(s), verifica-se 

que, nos grupos de baixa, moderada e alta suscetibilidade, respectivamente, 87,8%, 

85,9% e 77,3% dos indivíduos afirmaram realizar outra(s) prática(s). O grupo de alta 

suscetibilidade apresentou porcentagem menor em relação aos outros. 

 Para analisar comparações dos escores das subescalas de estados de 

humor, entre os três grupos de suscetibilidade, foi utilizado o Teste de Kruskal-

Wallis, e o Teste post hoc de pairwise, apresentados a seguir, respectivamente, na 

Tabela 8 e Figura 3: 
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Tabela 8. Comparação dos escores de Estados de Humor entre os três grupos de níveis de Suscetibilidade para Dependência de Corrida, a partir do Teste de Kruskal-Wallis. 

Variáveis 

Dependência de Corrida       

  Baixa Suscetibilidade n=286 (37,6%)  Moderada Suscetibilidade n=277 (36,4%)  Alta Suscetibilidade n=198 (26%)       

x±dp Md 
Quartis 

IQR  IC95% x±dp Md 
Quartis 

IQR  IC95% x±dp Md 
Quartis 

IQR  IC95% H gl p 
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 

EDC 1,85±1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 (1,74-1,97) 4,96±0,84 5,00 4,00 6,00 2,00 (4,86-5,06) 8,17±1,27 8,00 7,00 9,00 2,00 (7,99-8,34) 677,381 2 0,000* 

BRUMS   

  

    

  

    

 

      

   Tensão 2,23±2,44 1,50 0,00 4,00 4,00 (1,95-2,52) 2,65±2,76 2,00 0,00 4,00 4,00 (2,33-2,98) 2,92±3,06 2,00 0,00 4,00 4,00 (2,49-3,35) 5,216 2 0,074 

   Depressão 0,5±1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,36-0,64) 0,61±1,34 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,45-0,77) 0,51±1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,34-0,67) 1,808 2 0,405 

   Raiva 0,59±1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,41-0,76) 0,78±1,61 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,59-0,97) 0,65±1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,44-0,86) 3,507 2 0,173 

   Vigor 10,45±2,74 11,00 9,00 12,00 3,00 (10,14-10,77) 11,48±2,95 12,00 10,00 14,00 4,00 (11,13-11,83) 12,28±2,63 12,00 11,00 14,00 3,00 (11,91-12,65) 53,993 2 0,000* 

   Fadiga 2,48±2,46 2,00 0,00 4,00 4,00 (2,20-2,77) 3,1±2,96 3,00 0,00 5,00 5,00 (2,75-3,45) 3,02±3,14 2,00 0,00 4,75 4,75 (2,58-3,46) 4,369 2 0,113 

   Confusão mental  0,8±1,54 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,62-0,98) 0,94±1,74 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,73-1,14) 0,78±1,69 0,00 0,00 1,00 1,00 (0,54-1,01) 1,469 2 0,480 

Abreviações: média (x); desvio-padrão (dp); mediana (Md); 1º quartil (Q1); 3º quartil (Q3); amplitude interquartílica (IQR); intervalos de confiança DE 95% (IC95%); H de Kruskal-Wallis (H); graus de 
liberdade (gl); probabilidade estatística (p); EDC (Escala de Dependência de Corrida); BRUMS (Escala de Humor de Brunel). 
Nota:*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
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Figura 3. Comparações pairwise dos escores de Vigor entre os grupos de suscetibilidade para 

Dependência de Corrida. 

 
Abreviações: probabilidade estatística (p)(ajustada). 
Nota: *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

A partir da Tabela 8, verifica-se diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) nos escores de dependência de corrida entre os grupos (p=0,000), no 

entanto, essas diferenças se apresentam como consequências do fato da divisão 

dos grupos ter sido realizada de acordo com as faixas de escores avaliados a partir 

da Análise de Cluster. Reitera-se os escores contidos em cada grupo de 

suscetibilidade:  baixa (entre 0 a 3), moderada (entre 4 a 6) e alta (entre 7 a 12). 

 Referente aos estados de humor, as diferenças não foram estatisticamente 

significativas entre os grupos (p>0,05), para os fatores negativos de tensão 

(p=0,074), depressão (p=0,405), raiva (p=0,173), fadiga (p=0,113) e confusão mental 

(p=0,480).  

Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) foram identificadas apenas 

para o fator vigor (p=0,000).  O Teste post hoc de pairwise apontou entre quais 

pares de grupos existem diferenças: baixa-moderada (p=0,000), baixa-alta (p=0,000) 

e moderada-alta (p=0,008). Nota-se relação positiva entre escores de vigor e nível 

de suscetibilidade para dependência de corrida: baixa (Md:11,00; IC95%:10,14-

10,77) moderada (Md:12,00; IC95%:11,13-11,83) e alta (Md:12,00; IC95%:11,91-

12,65).  

 Em relação aos fatores negativos de humor, observa-se que o fator tensão 

apresentou medianas superiores a 0 (zero) nos três grupos:  baixa suscetibilidade 
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(Md:1,50; IC95%:1,95-2,52), moderada suscetibilidade (Md:2,00; IC95%:2,33-2,98),    

alta suscetibilidade (Md:2,00; IC95%:2,98-3,35). O fator Fadiga também obteve 

medianas superiores a 0 (zero) em cada um dos grupos: baixa suscetibilidade 

(Md:2,00; IC95%:2,20-2,77), moderada suscetibilidade (Md:3,00; IC95%:2,75-3,45) e   

alta suscetibilidade (Md:2,00; IC95%:2,58-3,46). As subescalas dos demais fatores 

negativos de humor apresentaram medianas correspondentes a 0 (zero). 

 De modo geral, os escores de estados de humor observados nos três grupos, 

caracterizam-se pela representação do Perfil de Iceberg, que indica saúde mental 

positiva, devido ao fator positivo (vigor) apresentar escores mais elevados do que os 

outros fatores negativos (tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental). Esses 

resultados indicam, que apesar da presença de escores indicativos de dependência 

de corrida, os escores de estados de humor da amostra avaliada apresentam-se 

com caráter positivo. Esses achados confirmam a hipótese 2 (H2) deste estudo. 

No Gráfico 3 são representadas as diferenças entre os estados de humor dos 

três grupos de suscetibilidade para dependência de corrida de rua com base nas 

medidas de tendência central de cada fator de humor: 

 
 

Gráfico 3. Gráfico representativo dos Estados de Humor dos grupos de suscetibilidade para 
Dependência de Corrida (Perfil de Iceberg). 

 
Abreviações: probabilidade estatística (p) 
Nota: *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
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7 DISCUSSÃO 

 

 O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre a suscetibilidade para 

dependência do exercício físico e estados de humor de praticantes regulares. Nas 

últimas décadas houve expressiva popularização internacional da corrida de rua, 

portanto, essa modalidade foi considerada relevante a ser investigada. Nesse 

sentido, cabe destacar aspectos referente ao perfil da amostra avaliada, que 

apresentou consonância com outras pesquisas realizadas com praticantes regulares 

de corrida, devido a maioria dos participantes ser do sexo masculino (FERNANDES; 

LOURENÇO; SIMÕES, 2014; BALBINOTTI et al., 2015; ABIKO et al, 2017; LUKÁCS 

et al., 2019), apresentar idade média de 39 anos, assim como a idade média 

identificada em pesquisa recente sobre o perfil de corredores pelo mundo 

(ANDERSEN, 2019), e pelo fato da maioria dos sujeitos ter relatado possuir nível 

superior completo (PURIM et al., 2014; ROJO et al., 2017; LUKÁCS et al., 2019). 

Rojo et al. (2017), ao discutirem reflexões sobre o “universo” da modalidade de 

corrida de rua, abordam que o perfil sociodemográfico dos praticantes, nos últimos 

anos, tem sido caracterizado por uma maioria de pessoas com nível superior 

completo de escolaridade e com boas condições financeiras. 

A amostra avaliada ainda possui outras similaridades com outros estudos, 

devido aos sujeitos apresentarem média superior a 5 anos de experiência com a 

prática de corrida (JUNIOR et al., 2012; FERREIRA et al., 2012; PAROLINI; 

JUNIOR; CARLASSARA, 2018) e correrem em média 3 dias semanalmente 

(FERREIRA et al., 2012; SANFELICE et al., 2017; LIMA; DURIGAN, 2018). Segundo 

Dallari (2009), uma das características de corredores de rua, é a frequência semanal 

de prática de corrida, sendo os 3 dias semanais uma característica comum entre 

corredores.  

A participação em eventos de provas de corrida se mostrou expressiva entre 

os sujeitos avaliados, aspecto relacionado à tendência mundial observada 

recentemente, devido ao significativo aumento de eventos de corrida, 

majoritariamente composto por praticantes amadores (FUNK et al., 2011; GRATÃO; 

ROCHA, 2016; ROJO et al., 2017; ANDERSEN, 2019).  

O fato da maioria dos sujeitos ter relatado possuir orientação profissional para 

suas práticas, corrobora como uma tendência entre os corredores (TRUCCOLO, 
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MADURO, FEIJÓ, 2008; FERNANDES; LOURENÇO; SIMÕES, 2014; ABIKO et al., 

2017), sendo uma opção feita por grande parte da comunidade de praticantes, que 

visa, entre outros fatores, o aperfeiçoamento da prática e a socialização a grupos por 

meio das assessorias de corrida (TRUCCOLO, MADURO, FEIJÓ, 2008; SILVA; 

SOUSA, 2013).  

Este conjunto de informações relacionam-se ainda ao destaque que a corrida 

de rua tem representado ao mercado esportivo, devido ao aumento significativo de 

praticantes e consequentemente ao consumo de eventos, serviços, produtos, 

equipamentos (vestuários, tênis, smartwatch e etc.), além da influência sobre 

setores, como: turismo, marketing, alimentício, farmacêutico e midiático (AHOUAGI; 

GOSLING; ANDRADE, 2015; ROJO et al., 2017; PAROLINI; JÚNIOR; 

CARLASSARA, 2018; RODRIGUES et al., 2019). 

Embora frequentemente a regularidade da prática de corrida seja associada à 

uma alternativa para promoção do bem-estar e qualidade de vida, devido aos 

benefícios promovidos para a saúde, alguns praticantes podem desenvolver 

comportamentos prejudiciais frente ao ato de correr (MORGAN, 1979; LÓPEZ; 

VALLE; ROSA, 2017). Entre as características apresentadas por pessoas nessa 

condição, observa-se o exercício ocupando parte central em suas vidas, sendo que 

as práticas podem passar a ser exercidas de maneira compulsiva, e assim, de modo 

excessivo, ao ponto de prejuízos poderem ser acarretados, tanto em aspectos 

psicológicos, como também nos relacionamentos familiares e profissionais, quando o 

exercício é colocado como prioridade frente a outras dimensões da vida social, que 

passam a ser negligenciadas. Além disso, sujeitos nessas condições podem ser 

acometidos por lesões, decorrentes dos excessos de práticas (MORGAN, 1979; 

LANDOLFI, 2013; LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017; LICHTENSTEIN et al., 2018).  

Apesar desse fenômeno ser tratado na literatura como comportamentos com 

caráter de “dependência”, podendo possuir critérios similares a outros vícios 

(VEALE, 1987; VEALE,1995; GRIFFITHS, 2005), ainda existem complexidades 

quanto ao seu diagnóstico, e consequentemente, para a definição de taxa de 

prevalência, devido a diversidade de tipos de pesquisas, termos, procedimentos, 

instrumentos, modalidades de exercícios e/ou esportes investigados, além dos perfis 

diversos de amostras avaliadas e resultados divergentes encontrados sobre o tema 

(WEIK; HALE, 2009; EGOROV; SZABO, 2013; LUKÁCS et al., 2019; SZABO et al., 

2015; KARDEFELT‐WINTHER et al., 2017). Desse modo, ao ser avaliada, neste 
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estudo a dependência de corrida, não foi considerada a sua prevalência, uma vez 

que tal questão é complexa e não existem critérios bem definidos para o diagnóstico 

de comportamentos com esse caráter (EGOROV; SZABO, 2013). Assim, optou-se 

pela classificação dos indivíduos em níveis de suscetibilidade para dependência, a 

partir da avaliação realizada pela Escala de Dependência de Corrida (EDC) (ROSA; 

MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003).  

 Por meio da análise de estatística descritiva dos dados obtidos pela 

aplicação da EDC, foram identificados escores médios semelhantes a outros 

estudos que utilizaram o mesmo instrumento para avaliar praticantes de 

modalidades de corridas (FURST; GERMONE, 1993; ANDERSON et al., 1997; 

ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003; OLIVEIRA et al., 2015; ANTUNES et 

al., 2016). Referente aos escores de estados de humor avaliados, a partir da Escala 

de Humor de Brunel (BRUMS), foi identificado que a amostra apresentou escores 

elevados para o fator vigor, e embora os fatores tensão e fadiga tenham 

apresentado escores superiores aos outros fatores negativos, o vigor (positivo) ainda 

foi superior aos demais, o que representa saúde mental positiva (MORGAN et al., 

1987).  

Esses achados, sobre os estados de humor, corroboram a outros que 

identificaram que praticantes regulares de exercícios físicos apresentam estados 

positivos de humor e bem-estar psicológico (EVANGELISTA, 2016; LAUX; 

MATTIELLO; CORAZZA, 2018; LAREDO‐AGUILERA et al., 2018; ALVES; ROSA; 

MELLO, 2019; MORAES et al., 2019; SILVA et al., 2020). 

Os testes utilizados para análise de estatística inferencial, identificaram 

correlações positivas e estatisticamente significativas entre os escores totais da EDC 

com as questões do instrumento (indicativas de dependência),  e também com as 

variáveis de volume de prática (anos de prática, dias por semana, tempo semanal e 

quilometragem semanal) e com os fatores de estados de humor referente a vigor e 

tensão. Quando os grupos foram comparados, diferenças estatisticamente 

significativas foram identificadas, sendo que os grupos com maiores níveis de 

suscetibilidade para dependência de corrida apresentaram maiores quantidades de 

volumes de prática do exercício e de escores de vigor. 

O maior grau de correlação positiva identificado nas pontuações das 

afirmativas: “No dia em que não corro, sinto que me falta algo” e ”A corrida tem 

influenciado meu estilo de vida”, apontam a indicativos de que, indivíduos 
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suscetíveis à dependência do exercício, consideram suas práticas como aspectos 

importantes em suas vidas (BAEKELAND, 1970; MORGAN, 1979; MORRIS et al., 

1990; VEALE, 1995; FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011). 

Segundo Freimuth, Moniz e Kim (2011), a partir de uma experiência agradável 

com o exercício, visto com fins recreativos e em prol da qualidade de vida,  algumas 

pessoas podem passar a exercê-los para o controle do estresse e à promoção 

continua de experiências agradáveis, sendo que, após algum tempo, as práticas 

podem ser consideradas como obrigações ao ponto de comportamentos 

compulsivos e sintomas de abstinência poderem ser apresentados quando a prática 

não é realizada. 

Quando se refere à relação entre o maior tempo de experiência de prática 

com maiores níveis de suscetibilidade para dependência, tal aspecto também foi 

observado em outros estudos que identificaram essa relação em frequentadores de 

academias (BAPTISTA; PALMA, 2016), bodybuilders (HURST et al., 2000), 

maratonistas (ROSA; MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003) e em corredores 

(FURST; GERMONE, 1993). No entanto, Furst e Germone (1993), apesar de terem 

identificado relação positiva entre maior tempo de experiência de corrida e 

indicativos de dependência, verificaram que essa relação se deu até a faixa de 10 a 

15 anos de prática, sendo que, sujeitos com mais 15 anos de experiência, 

apresentavam indicativos inferiores de dependência. 

Segundo Bruno et al. (2014), os anos de experiência promovem 

aprendizagens e autoconhecimento aos praticantes, permitindo lidarem com fatores 

intrínsecos e extrínsecos envolvidos nos contextos de exercícios e/ou esportes, 

contribuindo assim para o controle de respostas psicológicas e redução de 

comportamentos compulsivos (NOGUEIRA; TOVAR-GÁLVEZ; GONZÁLEZ-

HERNÁNDEZ, 2019 GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ; NOGUEIRA; LORENZO, 2019). 

Entretanto, apesar de discussões a respeito da relação entre tempo de experiência e 

sua relação com a dependência do exercício, até o momento são insuficientes os 

estudos que avaliam associações entre essas variáveis (LUKÁCS et al., 2019). Cabe 

pontuar, que embora anos de práticas apresentaram correlação positiva e 

estatisticamente com escores de dependência, o nível de correlação avaliado foi 

fraco. 

É frequentemente abordado na literatura que pessoas que apresentam 

indicativos de dependência do exercício, tendem a realizar volumes mais 
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acentuados em suas rotinas de práticas (MORGAN, 1979; COEN; OGLES, 1993; 

POLIVY; CLENDENEN, 1993; VEALE, 1995; BERCZIK, 2012; LANDOLFI, 2013 

EGOROV; SZABO et al., 2013; NOGUEIRA; TOVAR-GÁLVEZ; GONZÁLEZ-

HERNÁNDEZ, 2019; LUKÁCS et al., 2019). Nesse sentido, ao serem identificadas 

relações positivas e estatisticamente significativas entre suscetibilidade para 

dependência da corrida e frequência de dias por semana de prática, tempo por 

semana e quilometragem semanal, observou-se que praticantes mais suscetíveis à 

dependência da corrida se exercitam mais, achado esse que confirmou a hipótese 1 

(H1) deste estudo. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2010) recomenda que 

adultos realizem semanalmente, pelo menos, 2 horas e 30 minutos de atividades 

físicas aeróbicas em intensidade moderada, ou 1 hora e 15 minutos em intensidade 

vigorosa. Combinações de atividades em intensidades moderadas e vigorosas, 

também são recomendadas. Sendo que para obtenção de benefícios adicionais à 

saúde, os adultos podem aumentar para 5 horas semanais de atividades, com 

intensidade moderada, ou para 2 horas e 30 minutos de atividades em intensidade 

vigorosa. Atividades de fortalecimento muscular, dos principais grupos musculares, 

são recomendadas para 2 ou mais dias na semana.  

Embora a grande maioria da amostra avaliada tenha relatado se exercitar 

dentro de faixas de tempo semanais recomendadas pela OMS, foram identificados 

aumentos dos percentuais de indivíduos que relataram faixas superiores de tempo, 

de acordo com a elevação do nível de suscetibilidade para dependência.  

Cabe destacar, que embora maiores quantidades de exercícios físicos sejam 

associadas a maiores benefícios à saúde, ainda não são exatamente claras quais as 

melhores frequências, intensidades e durações, quanto as práticas são executadas 

em volumes superiores (O'DONOVAN et al., 2010).  

Na corrida de rua, pesquisas vêm observando que maiores volumes de 

práticas estão associados com maiores ocorrências de lesões (FERNANDES; 

LOURENÇO; SIMÕES, 2014; ABIKO et al., 2018). Em recente estudo de revisão, 

sobre lesões em corredores amadores brasileiros, Borel et al. (2019), ao revisarem 

23 estudos que somaram 3.786 praticantes avaliados, identificaram a prevalência de 

36,5% de lesões, sendo as distâncias superiores a 20 quilômetros semanais 

preditivas para ocorrências de lesões. O joelho foi o local anatômico mais afetado 

(32,9%), as lesões musculares foram as mais frequentes (27,9%) e a maioria dos 
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sujeitos acometidos foram do sexo masculino com prevalência de 28,3% frente aos 

9,1% de mulheres acometidas por lesões. Essas informações podem servir de alerta 

quando se trata da suscetibilidade para a dependência de corrida, uma vez que foi 

identificado relação positiva entre maior suscetibilidade de dependência e 

percentuais mais elevados de indivíduos que correm mais de 20 quilômetros 

semanais.  

Outras possíveis consequências negativas, relacionadas ao excesso de 

treinamentos, referem-se a aspectos psicofisiológicos, como a redução da 

capacidade do sistema imunológico, fadiga persistente e sintomas associados ao 

estresse e ansiedade, podendo esses fatores ocasionarem reduções dos benefícios 

promovidos pelas práticas regulares (ROHLFS et al., 2005; AREM et al., 2015). No 

entanto, seriam mais suscetíveis para esses quadros, atletas profissionais, devido à 

alta carga de competições e de treinamentos, e indivíduos sem orientação, ou com 

orientação profissional não qualificada, quando sessões e rotinas de exercícios são 

realizadas de maneiras inadequadas (HEIL, 1993; ROHLFS et al., 2005). 

É importante pontuar ainda, que embora altas cargas de volumes de 

treinamentos exercidas por atletas profissionais possam gerar malefícios à saúde, 

quando se trata a respeito da dependência do exercício, esses sujeitos não podem 

ser, sem erro, considerados em risco ou suscetíveis à dependência, dada as 

características do esporte enquanto profissão e todo o acompanhamento profissional 

e procedimentos envolvidos para preservação da saúde física e mental dessas 

pessoas. Portanto, devem ser adotadas cautelas ao interpretar avaliações referentes 

à dependência do exercício, quando atletas são avaliados (SZABO et al., 2015; 

LUKÁCS et al., 2019). De acordo com essas informações, cabe salientar à 

importância dos profissionais que orientam e prescrevem treinamentos, tanto para 

praticantes amadores como para atletas profissionais, pois a adequada orientação e 

planejamento de treinos, vinculam-se a fatores de prevenção de riscos à saúde. 

Quando se trata dos estados de humor dos sujeitos, foi identificado humor 

positivo em todos os grupos de suscetibilidade para a dependência, correspondendo 

ao Perfil de Iceberg, que indica saúde mental positiva (MORGAN et al., 1987). Tal 

achado corrobora com a Hipótese 2 (H2) desta investigação, dada a consideração da 

possível relação positiva entre escores de dependência e vigor, quando as rotinas 

de exercícios não estão descontinuadas. 
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 Em estudo realizado por Anderson et al. (1997), os autores identificaram que 

apesar dos corredores avaliados apresentarem sintomas de dependência do 

exercício, o perfil de estados de humor dos sujeitos possuía caráter positivo, devido 

aos escores de vigor terem sido mais elevados frente aos demais fatores negativos. 

Os autores ainda identificaram relações entre o indicativo de dependência e 

aumento de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental, no entanto, sem 

significância estatística que indicasse distúrbio de humor. Achados similares foram 

observados por Oliveira et al. (2015), que ao avaliarem atletas de corrida de 

aventura e triatletas, não observaram alterações negativas sobre o humor dos 

avaliados, apesar de terem sido identificados indicativos de dependência. Além 

disso, os autores identificaram que essas pessoas possuíam percentuais 

significativos de qualidade de vida.  

Cabe destacar que esses estudos anteriormente citados (ANDERSON et al., 

1997; OLIVEIRA et al., 2015), também avaliaram pessoas que não estavam em 

condições nas quais estivessem privadas de realizar suas práticas habituais, 

indicando que, nesses casos, a presença de características relacionadas à 

dependência do exercício, não apresentaram influências significativas e prejudiciais 

ao humor dos avaliados.  

No entanto, estudos que avaliaram sujeitos privados de suas práticas, têm 

identificado outros aspectos. Um exemplo disso é o experimento realizado por 

Antunes et al. (2016), que pode investigar as consequências da privação do 

exercício físico em corredores. Os autores identificaram dois grupos de sujeitos, um 

com sintomas de dependência do exercício e outro sem sintomas (grupo controle). 

Essas identificações se deram a partir de pré-testes, os quais também avaliaram 

escores de estados de humor. Todos os sujeitos aceitaram privar-se por duas 

semanas de suas práticas habituais, e posteriomente, ao serem novamente 

avaliados, foi identificado que o grupo com sintomas de dependência, quando 

comparados ao grupo controle, apresentava aumento de depressão, confusão, raiva, 

fadiga e redução de vigor.  

Esses efeitos decorrentes da privação do exercício estão relacionados a 

quadros comuns de sintomas de abstinência relatados por praticantes que 

apresentam características relacionadas à dependência do exercício (BAEKELAND, 

1970; MORGAN, 1979; MORRIS et al., 1990; VEALE, 1995; AIDMAN; WOOLLARD, 

2003; ALLEGRE et al., 2006; FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011; LÓPEZ; VALLE; 
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ROSA, 2017). Cabe destacar, que embora aspectos característicos, os sintomas de 

abstinência apenas, não são os únicos fatores determinantes para verificação da 

presença de indicativos de dependência, uma vez que alterações comportamentais 

podem ser apresentadas em relação a outras áreas da vida (por exemplo: relações 

familiares e profissionais) e/ou esferas psicológicas (por exemplo: transtornos 

alimentares, imagem corporal) (MORGAN, 1979; VEALE, 1995; GRIFFITHS, 2005; 

SZABO, 2010). 

 O fato dos corredores avaliados não terem sido privados de suas práticas 

habituais, e terem apresentado escores indicativos de humor positivo, mesmo com 

indicativos de suscetibilidade para dependência de corrida, aponta para a 

importância de se considerar os aspectos envolvidos nos efeitos psicológicos da 

regularidade da prática de exercícios, uma vez que são abordados na literatura que 

o aumento de sentimentos positivos e a redução de sentimentos negativos, além de 

outros benefícios de ordem fisiológicas e psicossociais, compõem fatores para a 

motivação, adesão e manutenção de práticas regulares (HAMER; KARAGEORGHIS, 

2007; STEFFENS et al., 2011; BITTAR el al., 2013; JUNIOR et al., 2019). 

Hamer e Karageorghis (2007) abordam através da Hipótese da Regulação do 

Efeito, que um fator que pode levar alguns praticantes a desenvolverem a 

dependência do exercício, está relacionado à motivação de exercerem suas práticas 

em prol da redução de sentimentos desagradáveis e manutenção de sentimentos 

agradáveis, experienciados durante e após as sessões, podendo tais sentimentos se 

prologarem por horas e/ou dias. Associado a isso, os sentimentos desagradáveis 

(por exemplo: culpa, irritabilidade, lentidão e ansiedade), experienciados no dia-a-dia 

e suprimidos pela práticas dos exercícios, podem estar relacionados como 

consequências de perda(s) anterior(es) de exercícios, e assim, alguns indivíduos 

podem passar a realizar ciclos maiores de treinamentos, tanto para a evitar sintomas 

de abstinência, como para experimentações repetidas de sentimentos positivos.  

Esse modo de comportamento, relacionado a busca persistente por efeitos 

agradáveis promovidos pelo ato de exercitar-se, também é abordado na literatura 

como possível consequência de fatores psicofisiológicos que poderiam estar 

relacionados, de acordo algumas hipóteses, ao desenvolvimento da dependência do 

exercício, quando considera-se que a persistência de alguns praticantes em 

exercitar-se, pode ocorrer para a obtenção de repetidas estimulações aos 

mecanismos neurobiológicos de recompensa, que causam melhoras dos estados de 
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humor devido aos aumentos nos níveis de neurotransmissores, como a adrenalina, 

noradrenalina e a serotonina (COUSINEAU et al., 1977; WERNECK et al., 2010; 

LICHTENSTEIN et al., 2015), além da liberação de endorfina, aumento na síntese de 

opioides e dos endocanabinoides (DIETRICH; MCDANIEL, 2004; HARBURG et al., 

2007; WERNECK et al., 2010; FREIMUTH; MONIZ; KIM, 2011; BERCZIK et. al., 

2012; OLIVEIRA; DOLL, 2014; FUSS et al., 2015). Esses efeitos de ordem 

psicofisiológica estão relacionados à hipótese da experiência chamada “runner’s 

high”, descrita como conjunto de sensações obtidas durantes e após as práticas de 

corridas, que poderiam estimular alguns praticantes a correr cada vez com maior 

frequência e/ou intensidade (STOLL, 1997; DIETRICH; MCDANIEL, 2004; 

BOECKER et al., 2008; RAICHLEN et al., 2012).  

Embora esses mecanismos sejam considerados, assim como os exercícios 

aeróbios estejam relacionados à produção acentuada de seus efeitos, ainda não são 

bem definidos consensos sobre os processos na corrente sanguínea e no sistema 

nervoso central dessas substâncias endógenas (KJAER, 1989; GOLDFARB; 

JAMURTAS, 1997; WERNECK; FILHO; RIBEIRO, 2005; ZALEWSKA-KASZUBSKA; 

CZARNECKA, 2005; DUBREUCQ, 2010; BERCZIK et al., 2012; CAVINESS et al., 

2013; BRELLENTHIN et al., 2017; SZABO; GRIFFITHS; DEMETROVICS, 2019). 

De modo geral, o estado de humor dos avaliados neste estudo foi positivo, no 

entanto tensão e fadiga, dentre os demais fatores negativos, foram os únicos que 

apresentaram escores superiores em relação ao aumento da suscetibilidade para 

dependência, mas sem significância estatística entre os grupos. Cabe considerar o 

que a literatura aborda a relação entre a compulsão por exercícios e traços de 

ansiedade (COEN; OGLES 1993; HAUSENBLAS; GIACOBBI, 2004; HALL et al. 

2007; KARR et al., 2013), assim, uma hipótese a ser considerada, pelo o fato de 

tensão estar relacionada à ansiedade, é que a avaliação realizada sobre os estados 

de humor, pode ter detectado esse “traço” nos sujeitos avaliados. Apesar disso, 

faltam dados para abordar essa relação. 

A respeito da fadiga, uma hipótese que poderia estar relacionada ao aumento 

dos escores desse fator, no grupos de maior suscetibilidade para dependência, seria 

referente a esses grupos terem apresentado maiores quantidades de volumes 

semanais de práticas o que pode ocasionar elevação da fadiga (ROHLFS et al., 

2005; AREM et al., 2015; ALVES; ARMADA, 2017; MELO et al., 2018; GOMES et 

al., 2019).  
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Além desses aspectos, pode se considerar que as atividades da vida diária, 

como rotinas, trabalhos, estudos, entre outras, podem estar relacionadas à presença 

de escores de tensão e fadiga, uma vez que os corredores são geralmente 

amadores e realizam outras atividades cotidianas além do exercício (SILVA; FRAGA; 

GONÇALVES, 2007; MASSARELA et al., 2009; HAYEK, 2014). Ressalta-se, que 

apesar dessas pontuações, esses fatores negativos não apresentaram escores 

significativos que indicassem distúrbio de humor nos praticantes. 

Dados os comentários anteriores, cabe destacar outros aspectos identificados 

neste estudo. Um deles, refere-se à escolaridade dos sujeitos, que em relação à 

suscetibilidade para dependência de corrida, foi identificado que embora todos os 

grupos apresentassem maioria de sujeitos que afirmaram possuir nível superior, a 

maior prevalência desse nível de escolaridade foi observada no grupo de baixa 

suscetibilidade para dependência, sendo que quando os grupos foram comparados, 

verificou-se a redução de percentuais de indivíduos que possuíam nível superior. Tal 

questão foi abordada por Lukács et al. (2019) ao identificarem que o nível mais baixo 

de escolaridade previu dependência do exercício em corredores amadores. Os 

autores citaram Menczel (2016) para discutir a questão, pois o autor considerou em 

seu estudo, que pessoas com níveis mais elevados de escolaridade tendem a 

aprimorar habilidades para lidarem com aspectos emocionais de enfrentamento, e 

assim, podem apresentar maior controle a distúrbios comportamentais e de outros 

problemas que possam estar envolvidos na prática de exercícios físicos e/ou 

esportes. 

 Outro dado observado, refere-se ao IMC, aspecto o qual foi identificado que o 

grupo de sujeitos de alta suscetibilidade para dependência de corrida, apresentou 

escores inferiores, quando comparados aos outros grupos. Esse dado pode estar 

relacionado ao controle de peso e obtenção de forma corporal magra e atlética, 

abordados na literatura, como fatores que podem estar envolvidos na suscetibilidade 

para dependência do exercício (COEN; OGLES 1993; VEALE, 1995; KLEIN et al., 

2004; HALL et al., 2007; SUSSMAN, 2011; KARR et al., 2013; PARADIS  et al., 

2013; BRUNO  et al., 2014; ZINNER et al., 2016). Karr et al. (2013) identificaram que 

o controle do IMC, e o ideal para corpo magro/atlético, previram a compulsão por 

exercícios em corredores. Apesar disso, faltam recursos para discutir tal questão a 

partir dos dados obtidos nesta investigação, uma vez não foi utilizado instrumento 
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para avaliar questões a respeito da imagem e/ou forma corporal relacionada(s) à 

dependência do exercício. 

Referente a participação em provas de corrida, o percentual de indivíduos que 

relataram já ter participado, foi maior de acordo com o maior nível de suscetibilidade 

para dependência.  Essa observação se relaciona a outros estudos que identificaram 

relação positiva entre relato de participações em competições de corrida e sintomas 

de dependência do exercício (PIERCE; MCGOWAN; LYNN, 1993; SMITH; WRIGHT; 

WINROW, 2010). O padrão competitivo de esportes de resistência, como a corrida, 

pode se relacionar com a dependência do exercício, uma vez que treinos 

constantes, metas, competitividade, premiações, entre outros aspectos, são fatores 

que podem influenciar para o desenvolvimento e/ou manutenção desta condição 

(NOGUEIRA; TOVAR-GÁLVEZ; GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, 2019; DI LODOVICO; 

POULNAIS; GORWOOD, 2019).  

Outra característica observada, refere-se à relação entre elevação do nível de 

suscetibilidade para dependência do exercício e o relato de orientação profissional. 

Foi identificado que quanto maior o nível de suscetibilidade, maior foi o percentual 

de indivíduos que relataram possuir orientação para suas práticas. No entanto, não 

foram identificados na literatura estudos que abordam essa relação. Sendo um tema 

importante a ser tratado em futuras investigações. 

Além disso, a respeito da realização de outra(s) prática(s) de exercício(s) e/ou 

esporte(s), embora todos os grupos tenham apresentado prevalência de sujeitos que 

afirmaram realizar outra(s) prática(s), essa afirmação decaiu conforme elevação do 

nível de suscetibilidade. A partir desses achados, uma hipótese possível de ser 

considerada, refere-se à tendência motivacional que, sujeitos com suscetibilidade 

para dependência de corrida, apresentam para se envolverem estritamente com a 

modalidade, e assim buscarem participações em eventos, orientações profissionais 

e em alguns casos praticarem esse exercício de maneira mais exclusiva frente a 

outros (MORGAN, 1979; LÓPEZ; VALLE; ROSA, 2017). 

 A partir das questões abordadas sobre a dependência do exercício, é 

importante tratar a respeito de como os comportamentos excessivos, frente ao ato 

de exercitar-se, podem ser interpretados e/ou significados por uma pessoa ou pela 

sociedade. Segundo Berczik et al. (2012), o exercício geralmente é visto pela 

sociedade como um hábito saudável, portanto, com atributos positivos, e assim, 

muitas horas de práticas diárias podem ser vistas como “normais”, frente a outros 
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vícios, que são considerados “anormais” (por exemplo: jogos, uso da internet, 

compras, sexo e etc.). Consequentemente, para algumas pessoas, os exageros em 

praticar exercícios, podem não ser considerados, erroneamente, um problema. Os 

autores comentam sobre a importância do planejamento em relação aos volumes e 

intensidades de treinamentos, dietas e períodos de descanso para a manutenção de 

práticas em condições saudáveis. Além disso, enfatizam a importância do 

autocontrole dos praticantes em relação aos exercícios e também o papel de pais, 

educadores e/ou treinadores de crianças, jovens e adultos, tanto para a educação, 

como para orientações adequadas, a respeito dos melhores modos de execuções, 

periodicidades das práticas e também para observações de sinais de 

comportamentos prejudiciais. Pois, quando notados esses comportamentos, pode 

ser necessário o direcionamento do caso para um(a) profissional da psicologia, 

devido as complexidades relacionadas a avaliação e tratamento dos sintomas. 

 Adams e Kirkby (1997), em estudo realizado com fisioterapeutas, 

identificaram que esses profissionais podem ser os primeiros a identificar indivíduos 

compulsivos por exercícios, quando os sujeitos procuram tratamento para lesões 

decorrentes do excesso de práticas. Os relatos de 71% dos fisioterapeutas 

entrevistados, abordaram dificuldades em influenciar os praticantes a reduzirem 

suas práticas de exercícios. 

 Segundo Weinstein e Weinstein (2014), referente a atuação em psicologia, 

colocam que a abordagem da terapia cognitivo-comportamental vem sendo utilizada 

para o tratamento de sintomas referentes à dependência do exercício, devido ao seu 

frequente uso em quadros de compulsões, entretanto, pouco se sabe sobre sua real 

eficácia para a compulsão por exercícios. Os autores abordam ainda que, para o 

adequado tratamento, deve se dar importância para a compreensão dos estágios de 

desenvolvimento de comportamentos prejudiciais, frente ao ato de exercitar, e sua 

comorbidade com outros transtornos mentais, como distúrbios alimentares, abuso de 

drogas e/ou outras dependências. 

Adams (2009), em trabalho de revisão, salienta que as abordagens de 

intervenções devam dar importância aos processos de educação relacionados aos 

mecanismos de compulsões pelo exercício, e às estratégias de descanso, a fim de 

evitar excessos de treinamentos. 

Adams, Miller e Kraus (2003) enfatizam que as intervenções 

psicoterapêuticas devem se concentrar em processos cognitivos e no gerenciamento 
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de comportamentos em relação ao controle de atitudes frente ao medo da perda de 

exercícios. As intervenções nesse sentido, segundo os autores, devem incorporar: a) 

suporte profissional para que a pessoa participe do processo de gerenciamento 

comportamental; b) reconhecimento de que o vício pode causar falhas de 

comunicação entre a pessoa e outras pessoas importantes; c) reconhecimento da 

provável manifestação de medo intenso da perda de controle, podendo causar 

comportamentos desorganizados e compulsivos; d) a psicoterapêutica deve utilizar 

abordagens individualizadas, dependendo da psicopatologia apresentada pelo(a) 

cliente. 

 Os autores colocam ainda que o núcleo comum das estratégias de 

intervenções terapêuticas, devam buscar: 1) identificação e interrupção do 

comportamento compulsivo através da psicoterapia individual; 2) envolvimento do(a) 

cliente na compreensão dos benefícios à saúde e da importância da moderação; 3) 

capacitação do(a) cliente para desenvolver estratégias de autogestão e controle de 

impulsos; 4) compreensão da personalidade do(a) cliente e como está lidando com a 

natureza viciante dos seus comportamentos; 5) aumento da tolerância do(a) cliente 

frente a compulsão, aceitação do controle e de habilidades apropriadas de 

autogestão; 6) identificação dos gatilhos relacionados à dependência do exercício; 7) 

reconstrução dos comportamentos de enfrentamento e aprimoramento do sistema 

de suporte do(a) cliente em relação ao ato de exercitar (ADAMS; MILLER; KRAUS, 

2003). 

 Embora sejam tratados aspectos relacionados ao tratamento psicológico 

referente à dependência do exercício, ainda existem limitações quanto a 

compreensão sobre essa temática, devido aos escassos trabalhos com esse foco na 

literatura (WEINSTEIN; WEINSTEIN, 2014; LICHTENSTEIN et al., 2017; 

HAUSENBLAS; SCHREIBER, 2017). 

Dados as discussões anteriores, é importante tratar sobre as limitações deste 

estudo. Uma delas refere-se as condições e contextos os quais foram realizadas as 

coletas de dados (dias de treinamento, dias de descanso, situações de entrega de 

kits de provas de corrida, pré-provas e pós-provas), pois esses contextos podem 

exercer influências diferentes sobre os estados de humor dos  participantes e 

consequentemente suas respostas aos questionários, uma vez que não foi realizada 

padronização do momento específico de aplicação dos instrumentos (por exemplo: 

apenas em dias de treinamento; dias de descanso; situação de pré ou de pós-prova 
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de corrida; etc.). Sugere-se, portanto, que estudos futuros avaliem participantes em 

momentos específicos, e/ou, mensurem há quanto tempo passado foi realizada a 

última sessão de exercício, bem como quando a próxima prática será exercida.  

Essas informações podem contribuir para análises mais especificas das 

relações entre dependência do exercício e repercussões sobre os estados de 

humor, uma vez que a literatura sugere que as práticas de exercício podem gerar 

efeitos sobre o humor em diferentes níveis, de acordo o tempo decorrido após a 

última sessão de prática (HAMER; KARAGEORGHIS, 2007; SZABO; GRIFFITHS; 

DEMETROVICS, 2019) 

Outra limitação deste estudo, refere-se aos indivíduos avaliados não terem 

sido categorizados em atletas profissionais e amadores, portanto, embora a maioria 

dos sujeitos possa ser considerada enquanto amadores, não foi possível analisar 

aspectos específicos dessas categorias quanto à dependência do exercício, volume 

de práticas e de estados de humor (SZABO et al., 2015). 

Foram identificadas também limitações referente ao instrumento utilizado para 

avaliação de aspectos relacionados à dependência da corrida, a EDC (ROSA; 

MELLO; SOUZA-FORMIGONI, 2003), versão traduzida da escala original “Negative 

Addiction Scale” (HAILEY; BAILEY, 1982 apud ROSA; MELLO; SOUZA-

FORMIGONI, 2003). Cabe pontuar que sua escolha foi realizada por conveniência, 

uma vez que o instrumento avalia especificamente a dependência da prática de 

corrida e tem sido utilizado com frequência nos últimos anos no Brasil.  No entanto, 

Hausenblas e Downs (2002), argumentam que o instrumento original possui 

limitações, pois as resposta para algumas questões podem ser confundidas pelo 

nível de emoção negativa dos participantes (ADAMS; KIRKBY, 1998), ao invés do 

nível de dependência (por exemplo: “When I can't exercise I feel depressed”) (na 

versão em português: “No dia em que não corro, sinto-me deprimido(a) ou 

mentalmente devagar”) Além disso, os autores abordam que a validade e 

confiabilidade do instrumento original não são conhecidas.  

Embora Rosa et al. (2004) tenham identificado índice “aceitável” de 

consistência interna (0,79) na utilização do instrumento na versão brasileira, no 

presente estudo, o índice avaliado foi classificado como “questionável” (0,70) 

(GEORGE; MALLERRY, 2003). Sugere-se portanto, que pesquisas futuras utilizem 

instrumentos validados, sendo uma alternativa a Escala de Dependência de 

Exercício (EDS-R), traduzida, adaptada e validada para o português por Oliveira 
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(2010), a partir da escala original Exercise Dependence Scale-Revised (DOWNS; 

HAUSENBLAS; NIGG, 2004), que avalia a dependência do exercício com base em 

critérios de vício em substâncias do DSM-IV. 

Além das limitações do instrumento utilizado para avaliação da dependência 

do exercício, é importante considerar sobre como o “vício pela corrida” pode ser 

considerado pela comunidade de praticantes e como essa consideração pode 

influenciar as respostas aos questionários. Muitos praticantes podem não considerar 

o “vício da corrida”, como algo prejudicial, e esse fator pode influenciar para que 

alguns sujeitos atribuíam o “senso de compromisso” com a atividade, como sinônimo 

de “vício” (MORGAN,1979; GRIFFITHS, 1996; SZABO; FRENKL; CAPUTO, 1997; 

SZABO, GRIFFITHS, 2004; BERCZIK  et al., 2012; AMBLARD, 2017).  

Amblard (2017), ao realizar investigação de ordem qualitativa sobre 

processos identitários e representações sociais de corredores amadores, identificou 

que os sentidos de “liberdade”, “loucura” e “vício” são atribuídos às experiências e à 

identificação com a prática de corrida de rua, sendo que por esses motivos, os 

sujeitos se consideram como pessoas “diferentes” e singulares.  

Devido a essas representações sociais, comuns entre os praticantes de 

corrida de rua, é importante considerar como possibilidade de hipótese, que alguns 

indivíduos, ao responderem questionários a respeito da dependência do exercício, 

podem atribuir, em suas respostas, o sentido de “vício” como aspecto relacionado ao 

que na verdade se refere a “comprometimento”. Desse modo, é importante que 

pesquisas futuras utilizem instrumentos validados e procedimentos metodológico 

criteriosos a fim de garantir a distinção entre o envolvimento saudável e prejudicial 

frente ao ato de exercitar. Deve se considerar os polos de oposição, referidos na 

literatura, sobre o envolvimento com o exercício, tais como: “comprometimento” e 

“vício” (SACHS 1981 apud SZABO; GRIFFITHS, 2004); “positive addiction” 

(GLASSER, 1977) e “negative addiction” (MORGAN, 1979); “paixão harmoniosa” e 

“paixão obsessiva” (VALLERAND, 2010a). 

Ainda é importante salientar que o método quantitativo utilizado nesta 

pesquisa não possibilitou o levantamento de dimensões de cunho valorativo dos 

sujeitos avaliados, ou seja, sobre quais os significados mais específicos que a 

prática de corrida de rua têm para essas pessoas.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os achados deste estudo indicam que embora os corredores avaliados tenham 

apresentado escores relacionados à suscetibilidade para dependência da corrida, os 

estados de humor desses sujeitos apresentaram-se em condições indicativas de 

saúde mental. Mecanismos psicofisiológicos relacionados à melhora do humor, são 

hipóteses consideradas para que os indicativos de dependência, associados a 

regularidade da prática do exercício, apresentem relação positiva com maiores 

escores de vigor. 

No entanto, cabe destacar que alguns sujeitos podem estar em condições de 

risco para consequências negativas decorrentes do excesso de práticas, como 

lesões, redução dos benefícios promovidos pelo exercício e/ou manifestações de 

sintomas de abstinência em situações nas quais as práticas regulares tenham que 

ser interrompidas. 

Os papeis de profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, 

nutricionistas, médicos, entre outros, são fundamentais para a detecção e/ou 

intervenção frente aos comportamentos prejudiciais relacionados ao exercitar-se. 

Além disso, é importante que os praticantes desenvolvam habilidades para controle 

de compulsões direcionadas ao exercício, caso elas se manifestem. 

 Pesquisas futuras podem ampliar a compreensão de questões referentes ao 

envolvimento com a prática de corrida, ao serem conduzidas a partir de perspectivas 

metodológicas de ordem quali-quantitativa e que explorem a relação entre a 

dependência do exercício e aspectos referentes as dimensões valorativas dos 

praticantes, tais como os sentidos e significados atribuídos ao ato de correr. 
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