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RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar o nível de ansiedade estado em idosos praticantes de musculação. Trata-se de um 
estudo transversal, observacional, com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 49 idosos acima de 60 
anos, de ambos os sexos que praticam musculação por no mínimo 6 meses ininterruptos. Utilizou- se o IDATE- E para 
avaliação do nível de ansiedade estado. A coleta de dados ocorreu em dez academias de musculação na cidade de 
Maringá - Paraná. Para análise dos dados utilizou- se o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 20.0, o teste Shapiro- Wilk, U- Mann Whitney e correlação de Spearman, adotando p< 0,05. O nível de 
ansiedade encontrado na amostra foi classificado como baixo (Md = 31). Não houve diferença significativa em relação a 
ansiedade estado entre os sexos (p=0,311). Também não foi encontrada correlação significativa da ansiedade com o 
volume de treino semanal (p=0,911), com as quedas (p=0,059) e com o sexo (p=0,316). Conclui-se que os idosos 
praticantes de musculação apresentam baixos níveis de ansiedade estado, sugerindo melhor qualidade de vida na 
dimensão emocional, não apresentando diferenças significativas em relação ao sexo. Sugere- se novos estudos com 
grupo controle e participantes de outras modalidades de exercícios físicos.

PALAVRAS- CHAVE: Promoção da saúde; Envelhecimento ativo; Exercício físico.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento ativo é um dos assuntos mais estudados pela área de gerontologia, devido 
ao crescimento exacerbado da população idosa no Brasil e no mundo. Isto pode ser explicado pela 
fase de convergência do processo de transição demográfica, caracterizada pela redução das taxas 
de fecundidade e de mortalidade (CAMARANO, 2002). 

O número de pessoas com ansiedade vem aumentando expressivamente com o decorrer do 
tempo, devido a fatores ambientais, o ritmo de vida da população, a correria do dia a dia, o que torna
o século XXI a era da ansiedade (TWENGE, 2000). A ansiedade é uma condição normal do 
organismo, o grande problema é quando a sua intensidade e a frequência são exacerbadas e a 
tornam patológica (ROSA et al., 2012), podendo levar a sintomas como insônia, suor, taquicardia, 
irritabilidade, angústia, secura da boca, vômitos e a depressão (FERREIRA et al., 2009). A 
ansiedade estado é marcada por uma ansiedade momentânea, em decorrência de alguma situação 
que desencadeou um estado emocional passageiro. Se este caso persistir por muito tempo pode se 
tornar crônico, levando a uma ansiedade traço que se associa a personalidade da pessoa, onde 
frente a diversas situações fica mais propensa a ser ansiosa (FERREIRA et al., 2009). 

Os quadros de ansiedade são frequentes na população idosa (MACHADO, 2016). Atinge mais
as mulheres do que os homens na fase adulta (ANDRADE et al., 2006). O exercício físico pode ser 
considerado uma alternativa não medicamentosa para o tratamento de distúrbios psicológicos como 
a ansiedade e alterações de humor atualmente aceito pelos psicólogos para melhorar a qualidade de
vida do idoso (ANTUNES et al., 2005).  Um programa de exercício aeróbio na bicicleta ergométrica 
com intensidade no limiar ventilatório, realizado 3 vezes por semana, durante 6 meses, foi eficaz em 
promover melhora na qualidade de vida dos idosos, assim como reduzir os escores de depressão e 
ansiedade (ANTUNES et al., 2005). Além disso existe uma correlação forte entre o aumento da 
capacidade aeróbia e a melhora das funções cognitivas (ANTUNES et al., 2006).
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Os idosos praticantes de musculação apresentam maior força muscular dinâmica e isométrica
em membros superiores e inferiores quando comparados a sedentários ou praticantes de outro 
exercício físico (CADORE et al., 2012; COELHO et al., 2014). Contribui também na prevenção de 
doenças como a sarcopenia, que é caracterizada pela redução da massa muscular, sendo que o 
processo de envelhecimento associado ao sedentarismo é um fator de risco para a doença (LEITE 
et al., 2012). 

O exercício físico faz parte do grupo de ações que visam a promoção da saúde, conhecer o 
nível de ansiedade de quem pratica musculação parece ser o primeiro passo para possibilitar ações 
futuras voltadas para a redução da ansiedade e possivelmente o combate a depressão. A prática de 
exercício físico regularmente pode reduzir os níveis de ansiedade de uma pessoa que sofre deste 
problema constantemente, com resultados semelhantes a outros tratamentos como os 
medicamentos e as terapias psicológicas (BARBANTI, 2011). 

Com relação aos estudos de ansiedade em praticantes de musculação ainda existe uma 
lacuna a ser pesquisada, principalmente quando se trata da população idosa. Desse modo, o 
objetivo do estudo foi verificar o nível de ansiedade estado em idosos praticantes de musculação. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A população era de idosos 
que praticam musculação em academias particulares da cidade de Maringá- Paraná. A amostra foi 
formada por 49 idosos acima dos 60 anos, que praticavam musculação. A seleção destes, ocorreu 
por conveniência em 10 academias ao redor do centro da cidade de Maringá. 

Primeiramente, estabeleceu- se contato com os proprietários ou gerentes das academias para
explicação da pesquisa de modo geral e o que exatamente seria realizado com os alunos da 
musculação, para que não fosse atrapalhada a rotina dos alunos. Para isso, obteve-se a autorização
do responsável pelo estabelecimento e posteriormente realizamos a coleta de dados. Foi necessário
uma média de 4 dias em variados períodos em cada academia para que obtivesse um maior número
de idosos colaboradores possíveis, de fato que este público não frequenta tanto esta modalidade ao 
comparar com a caminhada, exercício nas academias da terceira idade ou a hidroginástica por 
exemplo.  

Como critérios de inclusão foram considerados: idosos tinham que treinar musculação por 
pelo menos 150 minutos por semana; e idosos que deveriam estar treinando musculação por no 
mínimo 6 meses ininterruptos. Foram excluídos os idosos com deficiência física, ou psicológica, ou 
qualquer outra patologia que pudesse comprometer os dados da pesquisa. 

Para avaliar o estado de ansiedade foi utilizado o IDATE- E, proposto por Spielberger et al. 
(1970). Este instrumento apresenta 20 afirmações para as quais os voluntários indicam a 
intensidade naquele momento por meio de uma escala likert de quatro pontos (1 a 4). O escore total 
de cada escala varia de 20 a 80, sendo que de 20 a 40 pontos equivalem a baixo nível de 
ansiedade; 41 a 60 pontos, a médio nível de ansiedade; e 60 a 80 pontos, a alto nível de 
ansiedade. .A fim de evitar influência da “tendência à aquiescência” nas respostas, alguns itens são 
pontuados de maneira inversa, isto é, as respostas marcadas com 1, 2, 3 ou 4 recebem o valor de 4,
3, 2 ou 1 respectivamente. Na escala IDATE – E, existem dez itens computados desta maneira (1, 2,
5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 e 20).

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética e pesquisa com seres humanos da 
UNICESUMAR (Parecer no1.805.099). Todos os participantes assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido e responderam às perguntas do questionário de modo individual com os 
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avaliadores realizando as perguntas oralmente, ocorrendo sempre ao início ou ao final de seu 
exercício físico no próprio estabelecimento de sua prática.

Para a análise dos dados utilizou- se o programa estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 20.0. Os dados de caracterização da amostra foram apresentados em frequências 
absolutas e relativas, medianas e quartis. Utilizou- se o teste de Shapiro- Wilk para verificar a 
normalidade, o qual apontou dados não- paramétricos. Para comparar o nível de ansiedade entre os 
sexos utilizou- se o teste U- Mann Whitney. A correlação de Spearman foi utilizado para 
correlacionar o volume de treino, as quedas e o sexo com o nível de ansiedade dos idosos 
praticantes de musculação. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tabela 1 apresenta as características dos sujeitos do estudo. Nota- se que a maior parte da 
amostra era do sexo feminino, era de idosos que moravam acompanhados, casados, e que não 
sofreram quedas. 

Tabela 1: Caracterização da amostra em relação as frequências absolutas e relativas dos idosos praticantes 
de musculação (n= 49)

f %
Sexo
Masculino 12 24,49
Feminino 37 75,51
Arranjo domiciliar
Sozinho 13 26,53
Acompanhado 36 73,47
Situação conjugal
Solteiro 2 4,08
Casado 30 61,22
Viúvo 11 22,45
Divorciado 6 12,25
Já sofreu queda
Sim 17 34,70
Não 32 65,30

A tabela 2 mostra os valores das medianas e quartis da idade, do volume de treino e da 
pontuação no IDATE- E em função do sexo e a pontuação geral. Níveis de ansiedade estado baixo, 
conforme o instrumento proposto Spielberger et al. (1970) encontram-se entre 20 e 40 pontos. 
Sendo assim, observa- se que em ambos os sexos os níveis de ansiedade podem ser classificados 
como baixo.

Tabela 2: Mediana e quartis da idade, do volume de treino e do IDATE- E de idosos praticantes de 
musculação

Variáveis Masculino
Md (Q1; Q3)

Feminino
Md (Q1; Q3)

Geral
Md (Q1; Q3)

Idade (anos) 70,0 (64,0; 77,0) 66,0 (60,0; 71,0) 66,0 (60,0; 73,0)
Volume de treino (min./ sem.) 240,0 (180,0; 350,0) 300,0 (180,0; 360,0) 270,0 (180,0; 360)

IDATE- E 28,5 (24,0; 38,0) 32,0 (27,0; 39,0) 31,0 (26,0; 39,0)
 Md: mediana; Q1: quartil 1; Q3: quartil 3. Min./ sem.: minutos por semana.
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A presença de níveis baixos é melhor para desempenhar tarefas mais complexas ou pouco 
assimiladas, enquanto que, níveis mais altos são melhores para desempenhar tarefas mais simples 
ou que já estão bem aprendidas (BARBANTI, 2011). Este fato contribui para que este público alvo 
consiga aprender os exercícios da musculação sem gerar fatores estressantes que possam 
futuramente aumentar estes níveis de ansiedade, provocando alterações no estado psicológico. 
Para a população idosa, esses índices são benéficos possibilitando menores níveis de tensão e 
apreensão e consequente melhor qualidade do sono, uma vez que o exercício físico provoca um 
aumento da temperatura corporal no qual facilitaria o disparo do início do sono pelo efeito da 
dissipação de calor regulado pelo hipotálamo (teoria termorreguladora); outra teoria é a conservação
de energia no qual diz respeito ao gasto energético no exercício durante o período de vigília 
promoveria um aumento da necessidade de dormir para se alcançar um balanço energético positivo 
para estabelecer um novo ciclo de vigília (DRIVER; TAYLOR, 2000). 

A prática de exercício físico apresenta resultados positivos quando se compara os níveis de 
ansiedade e depressão dos idosos ativos com os sedentários. Observou- se que idosos sedentários 
tinham 38 vezes maior probabilidade de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão que idosos
ativos (MINGHELLI et al., 2013). A baixa atividade física associado a um baixo desempenho 
funcional caracterizou o perfil de idosos com alto potencial de terem sintomas depressivos 
(HOLMQUIST et al., 2017). O presente estudo, embora não tenha o grupo controle de idosos 
sedentários para tal comparação, apresentou níveis de ansiedade classificados como baixo. O que 
talvez induza que a musculação possa contribuir com este fator da ansiedade ser considerada baixa.
Estudo realizado por Gonçalves et al. (2014) encontrou níveis de ansiedade estado moderado 
(44±4,8) em idosos institucionalizados. Os acontecimentos na vida do idoso, como as doenças, a 
perda do companheiro, a institucionalização, a dependência física, a saída do ambiente familiar, 
pode desencadear uma alteração psíquica (GONÇALVES et al., 2014). Grande parte da amostra da 
presente pesquisa mora acompanhado, e é casado, o que contribui também para os achados da 
pesquisa, pelo fato de terem menos situações vulneráveis. Minghelli et al. (2013) encontraram 
relação significativa da ansiedade com o estado civil, no qual os sujeitos casados eram os que 
apresentavam menores níveis de ansiedade, enquanto que os idosos que estão sozinhos, sem 
nenhum companheiro apresentam 8 vezes mais chances de terem sinais de ansiedade e/ou 
depressão.  

Um estudo comparando mulheres de meia idade, que realizavam musculação e mulheres 
sedentárias, apresentou como diferenças estatisticamente significativas, no qual as mulheres que 
praticavam a musculação em forma de circuito 3 vezes por semana com duração de 20 a 30 minutos
apresentaram níveis de ansiedade e depressão menores que as mulheres do grupo controle, que 
eram sedentárias. A intensidade dos exercícios resistidos era de aproximadamente 40% de 1 
repetição máxima, sendo realizados em três séries de circuito, com 20 repetições e intervalo de um 
minuto entre as séries (ARAÚJO et al., 2017). Nota- se que essas diferenças entre sujeitos ativos e 
sedentários, parece permanecer em outras faixas etárias, conforme observa- se também no estudo 
de Tomé e Valentini (2006), no qual os adolescentes e adultos jovens ativos apresentaram níveis de 
ansiedade estado e de agressividade estatisticamente significativo menores que os do grupo 
sedentário.

Antunes et al. (2014) realizaram um estudo com 7 grupos de idosos distintos que 
compreendiam em: a) grupo controle; b) controle resistido; c) caminhada; d) lazer; e) cicloergômetro;
f) resistido a 50% de 1 repetição máxima; e g) resistido a 80 % de uma repetição máxima, no qual 
foram submetidos a um protocolo de 6 meses de treinamento físico, por 3 vezes/ semana. Os 
autores verificaram que o grupo de caminhada e cicloergômetro apresentaram reduções 
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estatisticamente significativas nos níveis de depressão, enquanto os demais grupos não houve 
diferenças significativas, mostrando que o exercício de predomínio aeróbio vem sendo mais eficaz 
na redução do escore de depressão em idosos. Cheik et al. (2003) concluíram que o treinamento 
físico realizado no limiar ventilatório pode contribuir com a redução de níveis de depressão e de 
ansiedade em idosos, observaram ainda, níveis baixos de ansiedade estado, com diferença 
estatisticamente significativa no grupo de indivíduos sedentários que passou a se exercitar 3 vezes 
por semana durante 4 meses com exercício aeróbio, não encontrando diferença significativa no 
grupo controle e no grupo que praticava atividades de lazer.

Ao se tratar de algum esporte competitivo, cada modalidade necessita de um nível ótimo de 
ansiedade para se obter um bom desempenho (BARBANTI, 2011), quando se trata de pessoas que 
não visem a competitividade, níveis mais baixos de ansiedade contribuirá para evitar alterações 
psicológicas patológicas como a depressão, em vista de sua correlação. Independente do exercício 
físico os estudos sugerem que o sujeito que se exercita possui menos sintomas depressivos do que 
os sedentários (FERREIRA et al., 2014). Barbanti (2011) considera que a pratica de exercício físico 
e a obtenção de um bom condicionamento físico estão relacionados com a diminuição dos níveis de 
ansiedade. 

 A comparação dos níveis de ansiedade e do volume de treino entre homens e mulheres é 
mostrada na tabela 3. Embora as mulheres tenham apresentado valores de medianas maiores 
quanto a ansiedade estado e o volume de treino semanal que os homens, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos.

Tabela 3: Comparação do nível de ansiedade estado e do volume de treino em função do sexo de idosos 
praticantes de musculação 

Variáveis Masculino
Md (Q1; Q3)

Feminino
Md (Q1-; Q3)

p

IDATE- E 28,5 (24,0; 38,0) 32,0 (27,0; 39,0) 0,311

Volume de treino 240,0 (180,0; 350,0) 300,0 (180,0; 360,0) 0,953

Adotou- se p<0,05. Md: mediana; Q1: quartil 1; Q3: quartil 3.  Teste U-Mann Whitney.

Na literatura pesquisada também não foi encontrada diferenças significativa dos níveis de 
ansiedade em relação ao sexo em outros grupos etários, com adolescentes e adultos jovens (TOMÉ 
e VALENTINI, 2006), assim como, na faixa etária de idosos (MINGHELLI et al., 2013). Considerando
que os altos níveis de ansiedade podem estar relacionados a depressão, Cunha et al. (2006) 
encontraram associação entre maiores níveis de depressão no sexo feminino, com uma 
probabilidade de ocorrer 2,38 vezes maior quando comparada aos homens, e quanto maior o grau 
de escolaridade e o nível socioeconômico menor a ocorrência de depressão. 

A tabela 4 apresenta uma correlação do volume de treino, das quedas e do sexo com os 
níveis de ansiedade estado. Nota- se que não houve correlação significativa entre as variáveis.

Tabela 4: Correlação entre o volume de treino semanal e as quedas com a pontuação do IDATE- E em 
idosos praticantes de musculação
Variáveis IDATE r(p)
Volume de treino -0,016 (0,911)
Quedas
Sexo

0,272 (0,059) 
0,146 (0,316)

Adotou- se p<0,05.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



As quedas no presente estudo não apresentaram correlação com a ansiedade, porém Matias 
et al. (2015) evidenciaram correlação positiva e significativa entre as quedas com sintomas 
depressivos. A ansiedade tem se correlacionado com a depressão em idosos, como apontado no 
estudo de Menezes Silva et al. (2016). Em virtude dessa situação, as pesquisas sobre ansiedade 
ganham importância na área da gerontologia, de modo que pessoas menos ansiosas tendem a 
evitar a depressão no futuro, e a contribuir com os gastos do governo com reduções de medicações 
e intervenções maiores, que geram altos custos nos orçamentos públicos. 

A limitação do estudo se baseia no tipo de estudo. O estudo transversal limita o conhecimento
da relação causa e efeito. Não foi feita nenhuma intervenção para se verificar se a musculação 
realmente interfere na diminuição dos níveis de ansiedade. Outra limitação foi o fato não ter sido 
verificação o uso de fármacos pelos idosos no tratamento da ansiedade e depressão, assim como 
outros medicamentos que podem interferir nos níveis de ansiedade. Apesar das referidas limitações 
nota- se a importância da realização da musculação para o idoso quanto aos aspectos físicos e 
psicológicos evidenciados nos estudos sobre envelhecimento ativo, para obtenção de uma melhor 
qualidade de vida. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os idosos praticantes de musculação apresentam baixos níveis de ansiedade 
estado, sugerindo melhor qualidade de vida na dimensão emocional, não apresentando diferenças 
significativas em relação ao sexo. Sugere- se novos estudos com grupo controle e participantes de 
outras modalidades de exercícios físicos.
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