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INTRODUÇÃO 

 

 A Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerou diversas adaptações de contenção, incluindo 

o isolamento social. O Brasil, apresentou 40,3% da população insuficientemente ativa em 2019, o 

isolamento pode potencializar o estilo de vida não saudável (1). Assim, acreditamos que a educação física 

tenha papel fundamental nas medidas de enfrentamento durante e pós pandemia. Assim objetivo da 

pesquisa foi analisar a situação da população do Estado de São Paulo frente às mudanças impostas pela 

COVID-19 e como a atividade física pode atuar na manutenção da qualidade de vida. 

 

MÉTODOS 

 

A pesquisa utilizou a plataforma Google Formulários, estruturado com um questionário de 

anamnese e 3 questionários validados que avaliaram domínios distintos dos voluntários sendo esses 

referentes ao nível de atividade física, avaliação da percepção de qualidade de vida e avaliação dos níveis 

de ansiedade, depressão e stress. O protocolo de pesquisa foi enviado à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) sendo aprovado sob o CAAE: 47634721.3.0000.5404 pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Unicamp. 

Foram adotados como critério de inclusão para participação no estudo indivíduos residentes 

indivíduos residentes em São Paulo há pelo menos um mês, de ambos os sexos, e com idade ≥ 18 anos. Os 

critérios de inclusão adotados foram: ter idade mínima de 18 anos; ser brasileiro e morar em São Paulo há 

pelo menos um mês correspondente à data da resposta do questionário. Não foram coletados dados de 

indivíduos com menos de 18 anos, daqueles que não concordaram o com termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) ou que apresentassem resposta duplicada. 

No quesito percepção de qualidade de vida utilizamos questionário WHOQOL-Bref (3), composto 

por 26 questões divididas em 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Por fim, 

para a dimensão da saúde mental utilizamos o questionário DASS-21 (4) que é composto por 21 questões 

onde 7 correspondem à ansiedade, 7 ao stress e 7 à depressão não respectivamente.  

 Para o tratamento, análise e interpretação dos dados utilizamos da estatística descritiva para 

caracterizar a amostra por meio de média, desvio padrão e porcentagem. Os dados coletados por meio dos 

questionários foram tabulados e analisados em uma planilha do Excel. Adicionalmente, foi realizado o teste 

de correlação de Spearman após a verificação da normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro Wilk. 

O valor de significância adotado foi p < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir dos questionários, foram recuperadas o total de 120 respostas das quais 92 (57 mulheres e 

35 homens) foram consideradas elegíveis após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A maior 

parte dos voluntários são jovens que estudam e/ou trabalham e que dispõem de um tempo razoável de sono. 

Esses fatores são fundamentais para que não extrapolemos os dados das análises para outras populações ou 

contexto, visto o cenário heterogêneo que o Brasil vivenciou em diferentes estados, cidades e bairros.  

Na tabela 1 podemos observar que em média, todos os domínios de percepção de qualidade de vida 

se encontram entre regular e bom, porém devemos considerar que os valores de desvio padrão estão 

relativamente elevados e também há diferença nas médias quando olhamos para homens e mulheres. 

 

Tabela 1 – WHOQOL-Breef 

 Homens Mulheres Geral 

 Média Desv. Pad Média Desv. Pad Média Desv. Pad 

Qualidade de vida Geral 3,4 0,92 4,0 0,91 3,6 0,96 

Satisfação com a Saúde 3,4 0,91 3,6 1,14 3,5 1,0 

Domínio Físico 3,9 0,63 4,1 0,64 4,0 0,63 

Domínio Psicológico 3,7 0,75 3,6 0,89 3,6 0,80 

Relações Sociais 3,6 0,91 3,7 0,85 3,6 0,89 

Meio Ambiente 3,8 0,62 4,0 0,68 3,9 0,65 

Legenda T4: Desv. Pad: Desvio Padrão; Pontos de corte dos scores: necessita melhorar (1 a 2,9); regular (3 a 3,9); boa (4 até 

4,9); muito boa (5) 

 

Dito isto, será apresentado uma série de correlações que se mostraram pertinentes após a aplicação 

da análise estatística. As correlações avaliam o comportamento de uma variável em relação a outra. Dessa 

forma, quando uma correlação é negativa, nós temos uma relação inversamente proporcional (quando uma 

crescer, a outra irá diminuir), já quando a correlação é positiva, nós temos uma relação diretamente 

proporcional (quando uma crescer a outra também crescerá e vice versa). Os resultados de uma correlação 

variam de -1 a 1 e quanto mais próximo de 1 ou -1 maior será a correlação encontrada (tabela 5).  

Observamos na Tabela 2 que a depressão e ansiedade se mostram características centrais nas 

correlações estabelecidas entre os diversos fatores possíveis de análise, já as demais correlações não estão 

descritas por não serem estatisticamente significativas. 

 

Tabela 2 - Correlações Estatísticas 

 Correlação P-value 

Depressão (DP1) 

Satisfação com a saúde  -0.40  0.00 

Domínio Físico  -0.44 0.00 

Domínio Psicológico -0.65 0.00 

Stress  0.69 0.00 

Qualidade de vida Geral  -0.26  0.00 
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Ansiedade (AN1) 

Satisfação com a saúde -0.27  0.00 

Domínio Físico  -0.33   0.00 

Domínio Psicológico -0.31  0.00 

Stress  0.75  0.00 

Qualidade de vida Geral -0.34 0.00 

Níveis de correlação: 0.00-0.19 – bem fraca; 0.20-0.39 – fraca; 0.40-0.69 – moderada; 0.41-0.89 – forte; 

0.90-1.00 – muito forte.  

 

Os dados apresentados anteriormente nos mostram como a ansiedade, a depressão e o stress estão 

presentes na vida dos sujeitos entrevistados. Para além disso, é interessante que também entendamos 

inicialmente quais tipos de dados evidenciam a relevância desse mapeamento e da discussão que se segue. 

Um estudo publicado na British Journal of Sports Medicine mostrou que pacientes que tiveram a COVID-

19 e eram consistentemente inativos foram 226% mais hospitalizados, tiveram 173% mais chance de serem 

internados em uma unidade de terapia intensiva e 149% mais chances de morrer quando comparado com 

as pessoas mais ativas do estudo. para mostrar a importância da atividade física na manutenção da saúde 

geral das pessoas com ou sem a infecção da COVID (5). 

Para além da saúde física, o exercício também possui uma influência em diversas dimensões como 

stress, ansiedade, depressão e percepção de qualidade de vida que são aspectos fundamentais para a 

moderação da saúde mental. Na tabela 3 podemos observar que 62% da amostra apresentou algum grau de 

ansiedade, 63% de depressão e 78,3% de stress. Um estudo apresentando em uma amostra de 482 

participantes corrobora com esses dados demonstrando que 70,3% dos participantes possuíam algum nível 

de sintomas depressivos, e 67,2% de ansiedade (6).  

Quando avançamos nossa análise para a percepção de qualidade de vida, vemos a partir da Tabela 

1 que em aspectos separados da percepção de qualidade de vida os domínios de atividade física, qualidade 

de vida geral, domínio psicológico e stress tem uma correlação direta com a depressão e a ansiedade 

(p<0,05).  

Percebemos então que a ansiedade e a depressão estão amplamente presentes na população de uma 

forma geral, apresentam variações entre os sexos e estão diretamente ligadas à percepção de qualidade de 

vida e consequentemente à saúde geral dos indivíduos.  

A respeito da atividade física e variáveis psicológicas, dados da pesquisa mundial de saúde 

envolvendo 47 países sugerem que não atingir as diretrizes de atividade física intensa pode aumentar em 

32% a chance de um transtorno de ansiedade em comparação com os que atingiram essa marca (STUBBS 

et al., 2017). Além disso o exercício já se mostrou estar associado à diminuição dos sintomas de depressão 

e ansiedade em diversos estudos incluindo populações com doenças crônicas não transmissíveis, homens, 

mulheres e idosos (9–12).  

Em uma revisão sistemática com meta-análise constatou-se a partir de 11 estudos que o exercício aeróbio 

aplicado em média por 45 minutos, em intensidade moderada, três vezes/semana, por 9,2 semanas tem um 

efeito antidepressivo global significativo (Δ = –0,79, 95% CI –1,01, –0,57; P < 0,00) com heterogeneidade 

baixa e não estatisticamente significativa (I2 = 21%) (13). Os autores afirmar que apesar de se tratar de um 

número amostral de apenas 455 pacientes, a atividade física aeróbia pode ser considerada uma intervenção 

antidepressiva eficaz.  

Em outra revisão, o exercício resistido também foi considerado eficiente para a redução da 

ansiedade (Δ = 0.31, 95% CI 0.17-0.44; z = 4.43; p < 0.001) (14). O estudo foi realizado a partir de 16 

artigos com um total de 922 participantes e avaliando os níveis de ansiedade antes, no meio e/ou após as 

intervenções. 
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Tabela 3 – DASS 21 

 Homem Mulher Geral 

 (%) (%)    (%) 

Ansiedade    

Normal 54,29 28,1 38 

Leve 5,71 8,8 7,6 

Moderado 25,71 22,8 23,9 

Severo 0 14 8,7 

Ext. Severo 14,29 26,3 21,7 

Depressão    

Normal 40 35,1 37 

Leve 2,9 14 9,8 

Moderado 28,6 29,8 29,3 

Severo 8,6 5,3 6,5 

Ext. Severo 20 15,8 17,7 

Stress    

Normal 20 22,8 21,7 

Leve 40 19,3 27,2 

Moderado 14,3 22,8 19,6 

Severo 14,3 26,3 21,7 

Ext. Severo 11,4 8,8 9,8 

Legenda T3: Ext Severo = Extremamente severo.  

 Já o efeito do treinamento nos sintomas depressivos é apresentado a partir de uma revisão que 

continha 33 estudos e envolveu 1877 participantes (15). Aqui é apresentado que o exercício apresentou 

novamente uma melhora significativa dos sintomas (∆ =0.66; 95% CI, 0.48-0.83; z = 7.35; P < 0.001). O 

volume total do treino prescrito, o estado de saúde dos participantes e as melhorias de força não foram 

significativamente associados ao efeito antidepressivo, no entanto foi observado que reduções menores nos 

sintomas depressivos foram derivadas de ensaios clínicos randomizados.  

 

CONCLUSÃO 

 

É possível constatar por meio dos dados e estudos apresentados que a ansiedade e depressão estão 

presentes em grande escala da população mundial e o Brasil não é exceção. Esses dois quadros clínicos 

afetam diretamente a vida das pessoas em todos os seus âmbitos (familiar, social, profissional) e mesmo 

hoje ainda acabam sendo normalizados ou banalizados.  

Os fatores fisiológicos, sociais e ambientais embora determinantes, ainda apresentam muitas 

lacunas com relação à sua influência na depressão e ansiedade, inclusive no universo da atividade física 

onde é necessário protocolos mais específicos e bem estruturados para a mensuração das práticas mais 

eficientes.  
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