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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar a relação entre os aspectos 

psicobiológicos (cronotipo, qualidade de sono, ansiedade e estado de humor) e 

lesões em atletas de ginástica artística. A amostra foi composta por 37 atletas 

de ginástica artística, sendo esses distribuídos em dois grupos: Grupo Lesão 

(N=9) que foi composto por atletas que tiveram alguma lesão no último mês 

anterior ao início do estudo e o Grupo Não Lesão (N=28) que foi composto por 

atletas que não apresentaram lesão no último mês. Para avaliar o cronotipo 

dos atletas foi utilizado o questionário de matutinidade/vespertinidade de Horne 

& Ostberg; para a qualidade de sono foi utilizado o Questionário de Sono de 

Pittsburgh, juntamente com o uso do actígrafo e o diário do sono; para avaliar a 

ansiedade foi utilizado o questionário IDATE e o estado de humor foi avaliado 

pelo BRUMS. Já, em relação a avaliação das lesões ocorridas nos últimos 6 

meses foi utilizado um questionário semi-estruturado que foi composto por 

informações das lesões e de treinamento. Os resultados foram expressos por 

meio da análise estatística descritiva e o nível de significância adotado foi de 

5%. Foi utilizado o teste de Modelo Linear Geral e o de correlação de 

Spearman. Pode-se observar que após a análise por meio do Modelo Linear 

Geral não houve resultados estatisticamente diferentes sob o efeito das 

variáveis psicossociais e a ocorrência de lesão; mas o Grupo Não Lesão 

apresentou, em média, maiores escores dessas variáveis quando comparados 

com os do Grupo Lesão. A correlação de Spearman apresentou uma 

correlação alta para o Grupo Lesão e baixa para o Grupo Não Lesão para a 

qualidade de sono e o cronotipo, no qual, os vespertinos tinham pior qualidade 

de sono (r = 0,794 e r = 0,397, respectivamente). Houve ainda uma correlação 

entre ter uma maior quantidade de tempo da última lesão e melhor eficiência no 

sono (r=0,792) e menor número de despertares noturnos (r=-0,845), verificada 

nos 12 atletas que usaram o actígrafo. Entre as demais variáveis não foram 

encontradas correlações.  Assim, podemos concluir que os vespertinos tinham 

pior qualidade de sono e que ter maior tempo de ocorrência de lesão 

predispõem a ter melhor qualidade de sono no aspecto eficiência e menor 

número de despertares.  
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Abstract 

 

The aim of the present study was to compare the relationship between 

psychobiological aspects (chronotype, sleep quality, anxiety and mood) and 

injuries in artistic gymnastics athletes. The sample consisted of 37 artistic 

gymnastics athletes, who were distributed into two groups: Injury Group (N = 9) 

which was composed of athletes who had an injury in the last month prior to the 

beginning of the study and the Non-Injury Group (N = 28) which was composed 

of athletes who had no injury in the last month. To assess the athletes' 

chronotype, Horne & Ostberg's morningness/eveningness questionnaire was 

used; for sleep quality, the Pittsburgh Sleep Questionnaire was used, together 

with the use of the actigraph and a sleep diary; to assess anxiety, the IDATE 

questionnaire was used and the state of mood was assessed by BRUMS. 

Regarding the evaluation of injuries that occurred in the last 6 months, a semi-

structured questionnaire was used, which was composed of information on 

injuries and training. The results were expressed through descriptive statistical 

analysis and the level of significance adopted was 5%. The General Linear 

Model test and the Spearman correlation test were used. It can be seen that 

after the analysis using the General Linear Model, there were no statistically 

different results under the effect of psychosocial variables and the occurrence of 

injury; but the Non-Injury Group had, on average, higher scores for these 

variables when compared with those of the Injury Group. Spearman's 

correlation showed a high correlation for the Injury Group and low for the Non-

Injury Group for sleep quality and chronotype, in which, the evening type had 

worse sleep quality (r = 0.794 and r = 0.397, respectively). There was also a 

correlation between having a greater amount of time since the last injury and 

better sleep efficiency (r = 0.792) and a lower number of nighttime awakenings 

(r = -0.845), verified in the 12 athletes who used the actigraph. No correlations 

were found among the other variables. Thus, we can conclude that the evening 

type had worse quality of sleep and that having a longer time of occurrence of 

injury predisposes to have better quality of sleep in terms of efficiency and 

fewer awakenings. Keywords: Sleep, sport, mood, anxiety, musculoskeletal 

injuries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O frequente aumento da competitividade e da profissionalização nos esportes 

juvenis, tem promovido incremento da carga do treinamento físico quanto ao seu 

volume e à frequência das competições, reduzindo por conseguinte a quantidade de 

tempo para o descanso e a recuperação (Bridge and Toms, 2013). Um exemplo de 

esporte que vem assumindo esta característica é a Ginástica artística (GA), cuja 

especificidade e o alto grau de complexidade técnica, requerem um elevado nível de 

habilidade motora que acaba por favorecer que os atletas iniciem sua prática 

esportiva muito cedo, por volta dos cinco anos de idade e ápice da carreira entre 14-

18 anos (Amaral et al, 2009; Bridge and Toms, 2013). 

A GA tornou-se parte das olimpíadas em meados de 1896, sendo dividida em 

provas masculinas (solo, argolas, cavalo com alças, salto sobre a mesa, barras 

paralelas e fixa) e provas femininas (solo, trave, salto sobre a mesa e barras 

assimétricas) (Desao et al, 2019). É sabido que a prática desse esporte proporciona 

adaptações tanto musculoesqueléticas, quanto cardiorrespiratórios.  

Todavia o processo de treinamento que inclui não só o tipo de atividade, mas 

também variáveis como a frequência, a intensidade e a duração do treino, deve ser 

compatível com o desenvolvimento da criança, para que esses atletas não fiquem 

susceptíveis a eventos lesivos. Um exemplo disso, é que devido à imaturidade do 

sistema musculoesquelético, as epífises de crescimento, articulações e os ossos 

dessas crianças são mais propensos à ocorrência de lesões (Edouard et al, 2017; 

Vanderlei et al, 2013). Corroborando essa afirmação o Consenso organizado pelo 

Comitê Olímpico Internacional em 2015 estimou que de cada 100 atletas com faixa 

etária entre 11-18 anos, 35 apresentaram algum tipo de lesão (Bergeron et al, 2015), 

sendo 60% das lesões nos membros inferiores e 15% concussões.  

Na GA, a alta jornada de treino e a pressão da comissão técnica, somada à 

rotina escolar e às necessidades de interações sociais, podem resultar em 

alterações psicobiológicas, como o aumento da ansiedade e alteração no estado de 

humor (Baker and Horton, 2004; Emery, 2005; Fullargar et al, 2015). A ansiedade na 

área esportiva, por vezes é tida como uma apreensão antecipatória ou medo do 

perigo e/ou de que algo ruim venha a acontecer no futuro, sendo as principais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo_(gin%C3%A1stica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_com_al%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salto_sobre_a_mesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barras_paralelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barras_paralelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_fixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trave_ol%C3%ADmpica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelas_assim%C3%A9tricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelas_assim%C3%A9tricas
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razões: o nervosismo, o aumento nos níveis de estresse físico e mental e a piora no 

estado de humor (Patel et al, 2010; Silva et al, 2012).  

Nos atletas, os maiores níveis de ansiedade podem ser prejudiciais ao 

desempenho esportivo, chegando a desencadear insônia, influenciando a qualidade 

e a quantidade do sono do indivíduo e, por conseguinte, alterando seu processo de 

recuperação (do Nascimento et al, 2012). No estudo de Lastella e colaboradores 

(2014) foram avaliados 103 atletas, sendo que grande parte destes relatou que os 

transtornos de ansiedade e de humor pré-competição influenciavam na qualidade do 

sono (Lastella et al, 2014). 

Assim, considerando o estado de humor, outra variável psicossocial 

importante para uma boa noite de sono, esta é tida como um tônus afetivo do 

indivíduo, que modifica a forma de percepção das experiências reais, maximizando 

ou diminuindo o impacto destas sobre o comportamento. Sabe-se que alterações no 

humor podem comprometer o desempenho esportivo à medida que não permitem 

que o atleta apresente condições ótimas de desempenho (Brandt et al, 2015; 

Watson, 2017). 

É importante comentar, também, que a síndrome de excesso de treinamento 

(overtraining) caracteriza-se por manifestações clínicas dos estados transitórios de 

humor, que pode ser detectado nos seus sinais iniciais. Para tanto, se faz 

necessária a utilização de instrumentos que possibilitam quantificar o estado de 

humor desses indivíduos, atuando de certa forma na prevenção do desenvolvimento 

do overtraining, poupando o atleta de um período de inatividade (Rohlfs, 2006). 

Sendo assim, observa-se que aspectos psicobiológicos como a ansiedade, 

depressão e o estado de humor, também podem influenciar na qualidade do sono e, 

consequentemente, no desempenho esportivo de um indivíduo (Brandt et al, 2017; 

Martins et al, 2001).    

Neste âmbito, outro fator intrínseco, que tem relação direta com o treinamento 

de alto rendimento é o sono. Segundo o Adolescent Sleep Working Group (2014), os 

adolescentes normalmente necessitam de mais tempo de sono que os adultos, 

apresentando uma quantidade ideal de sono entre 8 a 9 horas. No entanto, há uma 

prevalência de sono insuficiente entre os adolescentes, muitas vezes provocada por 

despertar muito cedo para ir à escola, demandas acadêmicas, atividades, eventos 
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sociais, consumo de cafeína e o tempo de exposição a telas em computadores, 

celulares, tabletes e o uso da internet durante à noite (Bergeron et al, 2015; Gradisar 

et al, 2011; Porkka-Heiskanen et al, 2013).  

Ademais, vale ressaltar que além dos aspectos emocionais, o sono também é 

responsável por grande parte do bem-estar e do desempenho esportivo, pois uma 

boa qualidade do sono resulta em importantes efeitos fisiológicos e psicológicos 

positivos. Especificamente, parece ser um componente essencial na preparação e 

recuperação de atletas, influenciando em seu equilíbrio, regulação imunológica e 

neuroendócrina (Brandt et al, 2017; Silva et al, 2019). 

Em estudos atuais uma relação mútua entre carga de treinamento e sono tem 

sido demonstrada. As evidências preliminares indicam uma maior probabilidade de 

lesão em indivíduos com déficits de sono, mas pouco se sabe, por exemplo, quanto 

às quantidades ideais tanto de sono quanto de treinamento para que se tenha o 

equilíbrio dessa relação (Bergeron et al, 2015; Carskadon, 2005; Darchia and 

Cervena, 2014).  

Em jovens atletas, o treinamento e o calendário de competição acentuam 

ainda mais a deficiência do sono. Dadas as consequências potenciais do sono 

insuficiente sobre saúde, comportamento, atenção e aprendizagem e desempenho 

atlético, as intervenções (por exemplo, treinamento personalizado e até mesmo 

adequação dos horários escolares) para apoiar o sono adequado em atletas jovens, 

devem ser implementadas (Bergeron et al, 2015). 

Em um estudo realizado no Canadá foram avaliadas a fadiga física e a 

percepção de esforço em 31 indivíduos após a privação do sono; o autor constatou 

um aumento do esforço percebido após privação do sono e consequente fadiga 

física (Myles, 1985). Corroborando este estudo, Hausswirth e colaboradores (2014) 

observaram que durante os períodos de treinamento de sobrecarga em triatletas, há 

um declínio na qualidade do sono avaliado por actigrafia (Hausswirth et al, 2014). 

Todavia, a predileção quanto aos horários de vigília-sono, denominada cronotipo, 

tem relação direta com a performance, seja em treinamentos ou em competições, 

uma vez que essas atividades acontecem em turnos nos quais os atletas podem 

estar menos vigilantes (Plank et al, 2008).  
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Esta preferência por diferentes horários para exercer atividades e repouso, 

denominada cronotipo, pode ser classificada em matutino, vespertino e intermediário 

(Horne and Ostberg, 1976; Plank et al, 2008). Indivíduos que possuem cronotipo 

matutino, são os que preferem realizar atividades no início da manhã e acham difícil 

se manter acordados além da hora habitual de dormir; os vespertinos são os que 

preferem ir para a cama mais tarde e acham difícil acordar cedo, e os intermediários 

são os indivíduos que não tem um horário de preferência e que conseguem adaptar 

suas atividades a qualquer momento do dia (Horne and Ostberg, 1976; Lastella et al, 

2016)  

Em suma, pode-se observar que nos últimos anos, o sono e os fatores 

psicossociais relacionados ao desempenho esportivo receberam atenção especial 

(Brandt et al, 2015; Fullargar et al, 2015; Lastella et al, 2014) e a GA, por se tratar de 

um esporte competitivo entre crianças/adolescentes em sua maioria, requer um 

cuidado especial quanto às necessidades psicossociais dos seus atletas, a fim de 

garantir assistência e suporte, e também prevenir lesões e efeitos psicológicos 

negativos em resposta ao treinamento e às competições (Boldizsár et al, 2016). 

 Nesta perspectiva, a hipótese deste estudo é que pior qualidade de sono e 

piores níveis de ansiedade e humor estariam relacionados com lesões em atletas de 

GA. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi comparar aspectos psicossociais 

(cronotipo, qualidade de sono, ansiedade e estado de humor) e a ocorrência de 

lesões em atletas de alto rendimento da GA. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

i. Avaliar a quantidade e a qualidade do sono dos atletas de Ginástica artística 

por meio de actigrafia; 

ii. Caracterizar o cronotipo dos atletas de Ginástica artística; 

iii. Avaliar o nível de ansiedade estado e traço dos atletas de Ginástica artística; 

iv. Analisar o estado de humor dos atletas de Ginástica artística;  

v. Identificar uma possível relação entre o estado de humor e a qualidade de 

sono nos atletas de Ginástica artística; 

vi. Correlacionar os dados da actigrafia com o afastamento e a quantidade de 

tempo da última lesão. 
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3 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o nº: 0460.0016.05/2018 (Anexo 

1) e todos os atletas ou seus responsáveis que aceitaram participar do protocolo de 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou 

Termo de assentimento (TA) para os atletas com idade inferior a 18 anos.  

 

3.1 Amostra 

 

Trata-se de um estudo descritivo de caráter transversal, no qual, participaram 

atletas de GA de ambos os sexos integrantes de três equipes de GA do Estado de 

São Paulo, sendo elas: Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, Serc Santa 

Maria e ADC São Bernardo.  

Atletas que concordaram em participar foram incluídos no estudo. Como 

critério de exclusão, atletas com tempo inferior a um ano de prática esportiva na 

modalidade e/ou que não haviam participado de competições nacionais até o início 

das coletas do presente estudo foram excluídos. 

 

3.2 Procedimentos 

 

A coleta de dados para os atletas maiores de idade foi realizada no próprio 

local de treinamento, onde inicialmente era entregue o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE - Anexo 2), que apresentava o objetivo do estudo, o caráter 

voluntário de participação, a possibilidade de interromper a sua contribuição a 

qualquer momento, além de assegurar o anonimato dos atletas. Já aos atletas 

menores de idade foram entregues os questionários para que respondessem em 

casa, acompanhadas de um responsável. Para tanto, foi solicitado aos pais que 

preenchessem o TCLE e aos filhos o termo de assentimento (TA- Anexo 3). Após a 

devolução do TCLE e do TA devidamente assinados, os questionários foram 

respondidos e os atletas considerados voluntários do estudo.  
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Todos os atletas da mesma equipe receberam explicações sobre a coleta de 

dados, que foram seguidas das avaliações, sendo elas: questionário semi-

estruturado, escala de maturação sexual, questionário de matutinidade e 

vespertinidade, índice de qualidade de sono, inventário de ansiedade traço-estado, 

escala de humor de BRUMS e avaliação do ciclo vigília-sono por actigrafia 

juntamente com o diário do sono. Vale reportar que todos os instrumentos de 

avaliações foram validados para a população brasileira, e o questionário semi-

estruturado foi desenvolvido especificamente para o presente estudo por 

pesquisadores experientes no assunto. 

 

3.3 Avaliações 

 

3.3.1 Questionário Semi-Estruturado  

 

O questionário semi-estruturado foi elaborado por pesquisadores experientes 

na área de fisioterapia esportiva, no qual, foram registrados os dados 

antropométricos e variáveis referentes à rotina de treinamento e histórico na 

modalidade, informações sobre as lesões musculoesqueléticas (tempo da última 

lesão, localização anatômica, necessidade de afastamento) e outros itens referentes 

à prática esportiva (Anexo 4). 

 

3.3.1.1 Lesões 

 

Foi definida como lesão qualquer queixa física sofrida por um atleta que 

resulte de um treino ou uma competição, independente da necessidade de atenção 

médica e/ou afastamento das atividades esportivas (FULLER; EKSTRAND; JUNGE; 

ANDERSEN et al., 2006) e como critério para a participação do grupo lesão, os 

atletas teriam que, necessariamente, receber acompanhamento da fisioterapia. Para 

esse estudo os atletas foram distribuídos em dois grupos: 

- Grupo Lesão (GL): atletas que apresentaram lesões no último mês antes da 

pesquisa, e consequentemente uma redução e/ou adaptação do seu treino. 

- Grupo Não Lesão (GNL): atletas que não apresentaram lesões no último 

mês antes da pesquisa e mantiveram seus treinos de maneira regular.   



11 
 

 

 

3.3.2 Escala de maturação sexual 

 

Proposta por Tanner (Marshall and Tanner, 1969), essa escala está baseada 

nos estágios da distribuição de pêlos pubianos para ambos os sexos e nos estágios 

de desenvolvimento das mamas em meninas ou da gônada em meninos (Anexo 5). 

A avaliação foi realizada por autoclassificação, a partir das imagens ilustrativas que 

contém as cinco fases de cada um dos três critérios (pêlo pubiano, gônada e mama). 

Todos os adolescentes auto classificaram-se em um dos cinco estágios de 

maturação. 

Mesmo sendo subjetiva a autoclassificação é recomendada para estudos 

populacionais, por ser útil em situações que complicam a inspeção da genitália 

durante o exame físico, como por exemplo: ambiente inadequado, fatores culturais e 

emocionais, exposição e eventual constrangimento do paciente, entre outros 

(Matsudo and Matsudo, 1994). 

 

3.3.3 Questionário de Matutinidade-Vespertinidade de Horne e Ostberg  

 

O questionário de matutinidade-vespertinidade consiste em 19 itens que 

abordam a preferência individual pessoal em relação a atividades diárias e seus 

horários preferenciais para realizá-las, como deitar-se, levantar-se, alimentar-se, 

exercitar-se, entre outros. Ele identifica o cronotipo baseado nas preferências 

circadianas dos indivíduos, classificando-os em vespertinos (16 a 44 pontos), 

intermediário (45 a 65 pontos) e matutinos (66 a 86 pontos) (Benedito-Silva et al, 

1990; Horne and Ostberg, 1976). 

 

3.3.4 Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 

O questionário de avaliação da qualidade de sono de Pittsburgh consiste em 

19 itens que servem para avaliar a qualidade do sono e seus distúrbios através de 

um recordatório do último mês com análise da qualidade subjetiva do sono, latência 

do sono, duração do sono, eficiência do sono, distúrbio de sono, uso de 



12 
 

 

medicamentos para dormir e disfunções diurnas. A pontuação geral desse índice 

varia de 0 a 21, sendo categorizado em boa qualidade do sono (escore de 0 a 4) e 

qualidade de sono ruim (escore ≥ 5) (Bertolazi et al, 2011). 

 

3.3.5. Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

 

O inventário de ansiedade traço-estado é composto por duas escalas distintas 

de auto relato, elaboradas para medir o traço de ansiedade que consiste em 20 

afirmações que requerem que os indivíduos descrevam como geralmente se 

sentem; e o estado de ansiedade que consiste em 20 afirmações que requerem que 

os indivíduos indiquem como se sentem em determinados momentos (Spielberger et 

al, 1979). 

 

3.3.6 Escala de Humor de Brunel (BRUMS) 

 

Este instrumento é composto por 24 itens que avaliam o estado de humor, 

são baseados em escala de 5 níveis (0= “nada” / 4= “extremamente”), por meio das 

quais o atleta deve se posicionar considerando como está se sentindo no momento 

da coleta (23). Posteriormente, os itens são agrupados em 6 dimensões (tensão, 

depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental), cada uma composta por quatro 

subitens. A soma das respostas de cada dimensão resulta em um escore que varia 

de 0 a 16 pontos (Brandt et al, 2015).  

 

3.3.7 Avaliação do Ciclo Vigília-Sono (Actigrafia) 

 

Foi utilizado um acelerômetro para avaliação da Actigrafia (Motionlogger, 

ambulatory monitoring, Inc. New York, USA) por um período mínimo de 7 dias no 

momento pré-competitivo e no momento competitivo, para obtenção dos seguintes 

parâmetros: tempo total de sono; eficiência do sono; latência do sono; despertares 

noturnos. Juntamente ao actígrafo os voluntários preencheram um diário do sono 

durante os mesmos períodos de uso (Morgenthaler et al, 2007; Tryon, 2005). Como 
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critério de elegibilidade para o uso do actígrafo, foi adotado a idade mínima de 15 

anos e ser do gênero masculino.  

 

3.3.8 Análise estatística 

 

 Antes das análises de comparação entre os grupos, as variáveis dependentes 

foram testadas afim de avaliar a normalidade da distribuição dos dados com o teste 

de Shapiro-Wilk. As que não obedeciam a esse pré-requisito foram padronizadas 

pelo Z-score.  

 Para avaliar o efeito de variáveis categóricas sobre variáveis contínuas, foi 

aplicado o modelo linear geral (GLM). Além disso, foi realizado teste de correlação 

de Spearman para avaliar a correlação entre as variáveis. A interpretação dos 

valores da correlação foi feita de acordo com o descrito por Mukaka (Dancey and 

Reidy, 2006). 

 Todos os resultados são apresentados como média ± desvio padrão e a 

significância adotada foi de 5% (p < 0,05). Para as análises foram utilizados os 

softwares STATISTICA (StatSoft, versão 12.0) e o SPSS 10.0. 
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4 RESULTADOS 

  

Participaram do presente estudo 37 atletas de GA, com idade média 

15,78±3,17 anos, massa corporal de 52,03±10,86 kg e estatura de 156,89±9,91 cm. 

Quando analisada a prática esportiva, percebeu-se que a maioria dos atletas 

praticava a modalidade entre 5 e 10 anos (37,83% dos atletas avaliados) ou há mais 

de 10 anos (35,13%), com a maioria dos atletas praticando em torno de 93 a 118 

horas de treino por mês. Além disso, no GL foi possível observar que as áreas 

lesionadas foram: Punho/Mão (N=3), Joelho (N=3), Coluna (N=2), Tornozelo/Pé 

(N=1). No que diz respeito a maturação sexual, verificou-se que grande parte da 

amostra se encontra em estágios finais de maturação sexual (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características descritivas 

VARIÁVEIS 

ANTROPOMÉTRICAS 
Geral (N=37) GL (N=9) GNL (N=28) 

Idade (anos) 15,7±3,1 14,7±1,5 16,1±3,5 

Massa corporal (kg) 52,0±10,8 50,5±10,4 52,2±10,7 

Estatura (cm) 156,8±9,9 156,3±0,1 157,0±0,1 

IMC (kg/m²) 16,4±2,5 16,0±2,5 16,4±2,6 

VARIÁVEIS ESPORTIVAS    

Categoria    

Infantil 8 (21,62%) 1 7 

Juvenil 18 (48,64%) 7 11 

Adulto 11 (29,72%) 1 10 

Tempo de prática    

1 a 5 anos 10 (27,02%) 3 7 

5 a 10 anos 14 (37,83%) 5 9 

> 10 anos 13 (35,13%) 1 12 

Horas de treino mensais    

De 72 a 92 horas 15 (40,5%) 1 14 

De 93 a 118 horas 22 (59,4%) 8 14 

Maturação sexual (Tanner)    

Estágio II 5 (13,51%) 1 4 

Estágio III 7 (18,91%) 3 4 

Estágio IV 13 (35,13%) 4 9 

Estágio V 12 (32,43%) 1 11 

O percentual geral refere-se ao número total de atletas, N = 37.  
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Referente às variáveis psicossociais analisadas foi observado: cronotipo do 

tipo intermediário em 54,05% dos atletas, qualidade de sono ruim em 70,27% e 

ansiedade de nível médio tanto para a traço (72,97%) quanto para a estado 

(64,86%), assim como, um escore de médio a baixo para as dimensões do estado 

de humor (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Descrição das variáveis psicossociais  

CRONOTIPO Geral (N=37) GL (N=9) GNL (N=28) 

Matutino 12 (32,43%) 4 8 

Intermediário 20 (54,05%) 5 15 

Vespertino 5 (13,51%) 0 5 

QUALIDADE DO SONO    

Boa 11 (29,72%) 3 8 

Ruim 26 (70,27%) 6 20 

ANSIEDADE*    

Traço 

Média 27 (72,97%) 8 19 

Alta 9 (24,32%) 1 8 

Estado 

Baixa 6 (16,21%) 2 4 

Média 24 (64,86%) 6 18 

Alta 6 (16,21%) 1 5 

ESTADO DE HUMOR (escore para cada dimensão) 

Tensão 3,8±3,4 2,4±2,5 4,2±3,5 

Depressão 2,5±3,1 1,3±2,0 2,8±3,2 

Raiva 2,7±3,6 1,7±2,7 3,0±3,7 

Vigor 7,6±3,2 7,3±3,0 7,7±3,3 

Fadiga 6,6±3,8 5,3±3,1 7,1±3,9 

Confusão mental 3,0±2,8 1,5±1,8 3,4±2,9 

*Na variável ansiedade (Idate Traço/Estado) uma voluntária não respondeu e, 
portanto, nesse parâmetro o (N) foi de 36 voluntários. 
 

 Foi observado ainda que o GNL tem uma qualidade do sono pior 

[F(1,35)=0,07 p=0,79], bem como, maiores escores para as variáveis Tensão 

[F(10,26)=0,98 p=0,48], Raiva [F(11,25)=0,51 p=0,87] e Confusão [F(9,27)=0,84 

p=0,58] quando comparado com o GL (Tabela 3). 
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Tabela 3. Efeito dos grupos sob os aspectos psicossociais. 

Variáveis GL (N=9) GNL (N=28) Efeito 

Cronotipo 55,19±8,22 51,71±9,37 [F(21,15)=1,40 p=0,25] 

Qualidade do sono 5,69±2,02 6,81±2,87 [F(1,35)=0,07 p=0,79] 

Idate (traço) 42,06±6,98 46,75±9,64 [F(3,33)=0,51 p=0,67] 

Idate (estado) 38,81±7,45 42,10±11,25 [F(3,33)=0,237 p=0,86] 

Tensão 2,4±2,5 4,2±3,5 [F(10,26)=0,98 p=0,48] 

Depressão 1,3±2,0 2,8±3,2 [F(8,28)=0,95 p=0,48] 

Raiva 1,7±2,7 3,0±3,7 [F(11,25)=0,51 p=0,87] 

Vigor 7,3±3,0 7,7±3,3 [F(11,25)=0,75 p=0,68] 

Confusão 5,3±3,1 7,1±3,9 [F(9,27)=0,84 p=0,58] 

Fadiga 1,5±1,8 3,4±2,9 [F(15,21)=1,08 p=0,42] 

 

 Na tabela 4, está apresentada a correlação de Spearman entre as variáveis e 

pode-se observar uma correlação média entre a qualidade de sono e as dimensões 

tensão, depressão e confusão do questionário de estado de humor. Dessa forma, 

podemos evidencias que os atletas que tem melhor qualidade de sono apresentam 

níveis de humor considerados melhores. Ainda, foi observada uma correlação 

positiva entre o cronotipo vespertino e qualidade de sono em ambos os grupos, 

sugerindo que atletas vespertinos tem pior qualidade de sono. 

 

Tabela 4. Correlação entre a qualidade do sono e as dimensões do estado de humor 

 Variáveis Valor r Valor p Correlação 

Grupo não 

Lesão 

 (N=28) 

Qualidade do sono x Tensão r = -0,177 p= 0,365 Ausente 

Qualidade do sono x Depressão r = -0,254 p= 0,191 Baixa 

Qualidade do sono x Raiva  r = -0,096 p= 0,626 Ausente 

Qualidade do sono x Vigor  r = 0,068 p= 0,727 Ausente 

Qualidade do sono x Fadiga r = -0,142 p= 0,468 Ausente 

Qualidade do sono x Confusão r = -0,212 p= 0,276 Baixa 

Qualidade de sono x Cronotipo r = 0,397 p= 0,036 Baixa 

Grupo 

Lesão  

(N=9) 

Qualidade do sono x Tensão r = 0,544 p= 0,129 Média 

Qualidade do sono x Depressão r = 0,576 p= 0,104 Média 

Qualidade do sono x Raiva  r = 0,576 p= 0,104 Média 

Qualidade do sono x Vigor  r = 0,606 p= 0,083 Alta 

Qualidade do sono x Fadiga r = 0,381 p=0,311 Baixa 

Qualidade do sono x Confusão r = 0,200 p= 0,604 Ausente 

Qualidade de sono x Cronotipo  r = 0,794 p= 0,010 Alta  

* Os valores em vermelho indicam correlações estatisticamente significantes. 
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 Referente à actigrafia, apenas 12 atletas fizeram o uso do dispositivo. Na 

tabela 5 podemos observar a caracterização dessa amostra, na qual seis atletas 

eram advindos do Centro Olímpico e seis do Serc Santa Maria. 

 

Tabela 5. Descrição da amostra dos atletas que usaram actígrafos 

Atleta 
Idade 

(anos) 

Peso 

(kg) 
Tanner 

Tempo de 

prática 

esportiva 

(meses) 

Categoria 

Quantidade 

de horas 

de treino 

(mensal) 

Tempo da 

última lesão 

(semanas) 

R.P.B 15 55 IV 84 Juvenil 118 4  

P.S. 16 64 IV 120 Juvenil 118 2  

K.M 15 57 IV 60 Juvenil 118 1 

G.F 15 42 IV 16 Infantil 118 24 

B.F 15 58 IV 72 Juvenil 118 1 

J.D 16 48 V 120 Juvenil 118 20 

G.M.K 19 54,7 V 168 Adulto 92 104  

J.O 21 55 V 144 Adulto 92 1  

G.B.F 21 68 V 168 Adulto 92 40  

G.C 19 68 V 168 Adulto 92 4  

Y.M.G 15 47,5 IV 96 Juvenil 92 2  

A.R 15 50,6 IV 90 Infantil 92 12 

 

Na tabela 6, pode-se observar a descrição das variáveis psicossociais dos 

atletas que fizeram uso dos actígrafos, na qual em sua maioria foram classificados 

como intermediários, tinham uma qualidade de sono ruim, um escore médio para 

ansiedade traço e estado e humor com escores bem distribuídos. Apenas o atleta 

G.B.F. apresentou escores em sua maioria altos nas dimensões do humor (Tabela 

6). 

Ainda referente as dimensões do sono (latência, eficiência e número de 

despertares) obtidos pelo actígrafo podemos observar que houve uma correlação 

negativa alta dessas variáveis com o quantidade de tempo da última lesão, sendo 

eficiência do sono (r=-0,792) e número de despertares (r=-0,845) (tabela 7). 
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Tabela 6. Descrição das variáveis psicossociais dos usuários de actígrafos. 
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Tabela 7. Correlação entre os dados da actigrafia com o afastamento dos treinos e 

quantidade de tempo da última lesão. 

Variáveis Valor r Valor p Correlação 

Latência do sono x Afastamento r=-0,318 p=0,313 Baixa 

Latência do sono x Quantidade de tempo da 

última lesão 
r=-0,247 p=0,438 Baixa 

Eficiência sono x Afastamento r=-0,514 p=0,087 Média 

Eficiência sono x Quantidade de tempo da 

última lesão 
r=0,792 p=0,002 Alta 

Tempo total de sono x Afastamento r=-0,122 p=0,705 Ausente 

Quantidade de tempo da última lesão r=0,318 p=0,314 Baixa 

Número de despertares x Afastamento r=0,416 p=0,178 Média 

Número de despertares x Quantidade de 

tempo da última lesão 
r=-0,845 p=0,001 Alta 

* Os valores em vermelho indicam correlações estatisticamente significantes. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A qualidade subjetiva do sono vem sendo reconhecida na literatura como um 

importante fator para os atletas no que se refere ao seu desempenho esportivo 

(Reardon et al, 2019). No estudo conduzido por Mah e colaboradores (2018), 

avaliando a qualidade de sono por meio do PSQI de 628 atletas, advindos de 29 

equipes esportivas da Universidade de Stanford (basquete, golfe, ginástica, remo, 

vela, futebol, natação e mergulho, tênis, atletismo, vôlei, pólo aquático, beisebol, 

futebol, luta livre, hóquei e softbol) observou que 42,2% destes atletas foram 

classificados como “maus dormidores” (Mah et al, 2018).  

Adicionalmente, em uma coorte, 317 atletas dos Jogos Olímpicos de 2016 no 

Rio de Janeiro, foi analisada a qualidade de sono (avaliada pelo PSQI) dos atletas 

de 11 esportes diferentes, e foi observada uma prevalência de mais de 50% para 

uma má qualidade do sono após os Jogos Olímpicos (Charst and Grandner, 2020). 

Este dado, de certa forma, difere do obtido no presente estudo, no qual foi 

encontrada uma porcentagem ainda maior, 70% da amostra apresentou uma 

qualidade de sono ruim medida pelo PSQI (Mah et al, 2018).  

Por mais que o tamanho da amostra do presente estudo tenha sido menor, 

observamos que a maioria dos atletas apresenta uma qualidade de sono ruim, o que 

de certa forma era esperado, uma vez que apresentam faixa etária mais baixa e, 

portanto, precisam conciliar a vida social com prática esportiva e com a grade 

escolar. Há algumas evidências de que alterações no ciclo vigília-sono deixam as 

crianças/adolescentes mais propensos aos efeitos negativos da falta de sono, tais 

como, alterações emocionais e comportamentais e perda da função executiva (Van 

der Heijden et al, 2018). Essa suscetibilidade a distúrbios do sono pode ser motivada 

pelo início do horário escolar, demandas acadêmicas, atividades e eventos sociais, 

consumo de cafeína e o tempo de exposição a telas em computadores, celulares e 

tabletes, principalmente à noite (Bergeron et al, 2015). 

É sabido que a capacidade de um atleta alcançar seu potencial máximo e um 

alto nível de sucesso pode ser influenciada pelo condicionamento físico, nutrição e 

pelo sono. Nesta óptica, o treinamento físico pode promover uma relação recíproca 

entre sono e participação esportiva, uma vez que o treinamento físico pode 
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repercutir na diminuição da quantidade de sono (Simpson et al, 2017). No presente 

estudo, foi observado que o GNL teve qualidade de sono pior, sendo uma possível 

justificativa para esse achado, a carga de treinamento. O atleta não lesionado, em 

geral, treina mais do que aquele do grupo com lesão e, portanto, fica sujeito a uma 

maior carga de treino que pode impactar no sono. 

Por outro lado, pudemos observar em nosso estudo que os atletas que 

haviam se lesionado há mais tempo apresentaram melhor qualidade de sono (menor 

número de despertares e maior eficiência de sono). Portanto, presença de lesões 

associadas a menor carga de treinamento, de acordo com nossos resultados, 

contribui para uma melhor qualidade de sono. Já os atletas que não sofreram lesão 

e estão expostos a uma maior carga de treinamento, necessitam de atenção a 

respeito de seu sono, para evitar um eventual dano durante a sua prática esportiva. 

  A revisão sistemática de Bonnar e colaboradores contemplam nossos 

achados ao afirmar que o sono desempenha um importante papel tanto no 

desempenho esportivo quanto na recuperação física (Bonnar et al, 2018); em longo 

prazo, foi evidenciado que um estado de privação de sono em atletas de elite jovens 

pode estar relacionado à diminuição de desempenho esportivo (Navot et at, 2016). 

Contrariamente, Watson e colaboradores avaliaram 75 jogadoras de futebol infantil, 

com média de idade de 16 anos e observaram que a duração e a qualidade do sono 

não foram preditores significativos para a ocorrência de lesão (Watson et al, 2017).   

No estudo conduzido por O'Donnell e colaboradores (2018) foram avaliados o 

tempo total na cama, tempo total de sono, eficiência do sono, latência do sono, 

episódios acordado depois de dormir por noite, tempo de início do sono e tempo de 

vigília de 10 jogadoras de basquete. Como resultado desse estudo foi possível 

concluir que a duração percebida do sono, o tempo total na cama, o tempo total de 

sono e o tempo de início do sono são afetados negativamente após as partidas de 

basquete de elite que ocorrem no período da noite (O'Donnel et al, 2018). 

Infelizmente, no nosso estudo não foi possível manter o uso dos actígrafos nas 

mesmas datas das competições.   

Correlacionando os efeitos negativos do sono com o cronotipo, pudemos 

observar que a qualidade subjetiva do sono também teve uma correlação com a 

vespertinidade, ou seja, atletas vespertinos apresentaram uma pior qualidade do 

sono. De maneira interessante, já foi descrito que atletas de alto rendimento eram 

mais matutinos do que a população em geral (Vaamonde et al, 2015), reforçando a 
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ideia de que matutinidade e vespertinidadfe podem influenciar no desempenho de 

atletas.  

Collado-Mateo e colaboradores (2013) reportaram uma maior tendência 

vespertina por influência dos horários escolares matutinos em adolescentes 

(Collado-Mateo et al, 2013), população semelhante a dos participantes desse 

estudo, o que não foi evidenciado, uma vez que nossa amostra foi composta em 

maioria por pessoas com cronotipo intermediário (Tabela 2).  

É possível, ainda, que efeitos psicológicos (por exemplo, variação de humor) 

contribuam para o efeito adverso da privação do sono no desempenho (Fullargar et 

al, 2015; Thun et al, 2015). Nesta óptica, é frequente que atletas de alto rendimento 

experimentem uma série de estressores que podem deixar a sua saúde mental 

vulnerável. Dentre eles, podem-se destacar os impactos psicológicos decorrentes 

das competições, lesões e alterações no humor (Verardi et al, 2018). 

Adicionalmente, o Comitê Olímpico Internacional, reporta que fatores psicológicos, 

como ansiedade, estresse e estado de humor baixo são potenciais fatores de risco 

para lesões no esporte (Reardon et al, 2019).  

Um exemplo disso seria o aumento da ansiedade sendo desencadeada como 

consequência de um desajuste permanente ou crônico entre os ritmos biológicos e 

sociais (Collado-Mateo et al, 2013), podendo esta ser uma possível explicação para 

os 6 atletas da amostra total que apresentaram ansiedade estado alta. Além disso, 

os sintomas de ansiedade podem ser exacerbados pela má qualidade do sono e/ou 

a falta de sono, o que também pode aumentar o risco de lesões (Charest and 

Grandner, 2020). Logo, frente ao nossos achados, pode-se sugerir que o fato da 

maioria do atletas terem má qualidade de sono predisporia a uma alteração da 

ansiedade estado (alta ou baixa), mas o mesmo não ocorreu com a ocorrência de 

lesão (GNL teve maiores níveis de ansiedade estado). 

Em um estudo com 958 atletas, das modalidades de beisebol, basquete, 

futebol, softebol, hóquei, voleibol e luta livre de ambos os sexos, foi observado que 

40,6% sofreram algum tipo de lesão. Na fase de pré-temporada, 28,8% dos 958 

atletas reportaram ter sintomas de ansiedade e 21,7% sintomas depressivos. 

Aqueles com sintomas de ansiedade na pré-temporada tiveram taxa de incidência 

de lesões significativamente maior em comparação com atletas sem sintomas de 

ansiedade, sendo a taxa de incidência de lesões calculada pelo número total de 

lesões dividido pelo número total de jogos ou partidas (Li et al, 2017). Em nosso 
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estudo, 25% dos atletas apresentavam lesão na fase de coleta de dados (Tabela 1), 

porém uma porcentagem muito maior apresentou sono de má qualidade, o que nos 

leva a supor que os parâmetros qualidade de sono, ansiedade e humor quando 

avaliados juntos têm um impacto maior no desempenho dos atletas, do que quando 

se considera apenas ansiedade e humor. Portanto, avaliações sobre o sono, 

juntamente com outros parâmetros psicossociais podem ser muito valiosas no 

acompanhamento de atletas das mais diferentes modalidades. 

Referente às inter-relações entre sono e humor, muitas questões sobre os 

efeitos da ação e causalidade entre estas variáveis permanecem sem resposta. 

Segundo Rolhfs e colaboradores (2006) a avaliação psicológica no esporte, por meio 

de técnicas e instrumentos para as variáveis atenção, ansiedade, estado de humor, 

dentre outras, tornam-se essenciais ao bom desempenho esportivo do atleta (Rolhfs, 

2006). 

No presente estudo, as maiores médias nos escores das dimensões do 

estado de humor eram do GNL quando comparados ao GL, porém esses dados não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Vale ressaltar que raiva e 

tensão têm efeitos adversos no desempenho físico, devido a pontuações extremas, 

isto é, níveis muito baixos e muito altos desses estados de humor podem 

comprometer o desempenho, enquanto níveis moderados têm um efeito facilitador, o 

que também foi possível observar nos dados do presente estudo (Brandt et al, 

2017). 

De maneira geral, podemos considerar que os atletas que fizeram parte do 

presente estudo apresentaram baixa confusão, depressão, raiva e tensão; fadiga 

moderada e alto vigor. Esse resultado aproxima-se do modelo ideal de humor, 

semelhante ao perfil de Iceberg (ou seja, maior pontuação da dimensão vigor e 

menores das demais dimensões) (Brandt et al, 2017).  

Dentre as limitações do presente estudo, pode-se ressaltar a falta de acesso 

à monitorização da carga de treino desses atletas e a não especificação da lesão 

quanto à sua gravidade e tipologia que devem ser fatores a serem considerados em 

estudos futuros com essa população. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir desse estudo foi possível concluir que a ocorrência de lesão não teve 

efeito negativo sobre variáveis psicossociais de atletas de ginástica artística. A 

maioria destes atletas reportou ter uma qualidade do sono ruim, bem como, 

ansiedade e estado de humor intermediários. 

 

 Foi encontrada uma correlação positiva entre ser vespertino e ter uma pior 

qualidade do sono, independente de grupo. Há ainda uma correlação alta entre ter 

uma melhor eficiência do sono e ter maior tempo da última lesão, assim como, há 

uma correlação negativa entre ter maiores números de despertares noturnos e 

menor tempo da ocorrência da última lesão.  

 

Esse estudo poderá contribuir para a comunidade no que diz respeito ao 

incremento de informações que poderão beneficiar os atletas na GA, assim como, 

sugerir que as equipes realizem uma preparação psicológica com seus atletas, bem 

como a adoção de medidas que melhorem a qualidade do sono, com o intuito deste 

fator não ser um aspecto que possa interferir negativamente no desempenho dos 

seus atletas.  
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Anexo 2 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidando a participar de um estudo intitulado “Avaliação da ansiedade, 

estado de humor e sono e sua relação com o número de lesões em atletas de ginástica 

artística”, que consiste em uma avaliação de fatores psicossociais e da caracterização do 

cronotipo e do sono, por meio de questionários e uso de actígrafo.  

A avaliação será realizada no centro de treinamento ao que você faz parte ou na escola 

onde você estuda, com supervisão dos responsáveis do estudo. O objetivo do estudo é 

avaliar a prevalência de lesões e sua relação com a ansiedade, o estado de humor e o sono 

em atletas de ginástica artística, através de instrumentos de avaliação já utilizados na 

prática clínica em atletas. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira durante a 

pesquisa. Qualquer despesa adicional será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Você 

será esclarecido em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-

se, além de poder retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta 

risco mínimo, isto é, poderá causar algum constrangimento ou desconforto durante a 

resposta aos questionários. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou 

indenização no caso de ocorrerem danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa for finalizada. Seu nome ou o 

material que indique a sua participação não será liberado sem sua permissão. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Além da assinatura, todas as 

páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador e por você (participante da pesquisa) no 

momento da aplicação desse termo (TCLE). 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são: a Professora Dr. Vânia 
D’Almeida e o Fisioterapeuta Roberto Rodrigues Bezerra, encontrados encontradas no 
Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo (LEIM) localizado no Departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, cujo endereço é Rua Napoleão de 
Barros, 925, Vila Clementino, telefone (11) 21490155 - ramal 283. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
e Pesquisa (CEP) localizado na Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 
04020-050, telefone para contato: 5571-1062, FAX: 5539-7162, e-mail: 
cepunifesp@unifesp.br. 

A sua privacidade será mantida através da não-identificação do nome. É importante que 

você saiba que poderá se retirar da participação do estudo a qualquer momento, sem 

prejuízo ou penalidade. O pesquisador responsável, assim como você, deve assinar esse 

documento e cada um será portador de uma via. Agradecemos a sua participação e 

colaboração. 
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“Eu, ______________________________________________________, portador do RG 

_____________________, emitido por _____________, (nacionalidade) 

____________________, residente e domiciliado na rua 

_______________________________________________________________, número ___, 

bairro __________________________, (cidade) ______________, (estado) ___, acredito 

ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo ““Avaliação da ansiedade, estado de humor e sono e sua 

relação com o número de lesões em atletas de ginástica artística”. 

“Eu discuti com os investigadores principais sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos, os riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho a garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo, 

voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço”. 

Nome do responsável pelo estudo:_________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo: _______________________________ 

 

Data:__________ 

 

Nome do participante do estudo:___________________________________ 

Assinatura do participante do estudo:_________________________________ 

 

Data:__________ 
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Anexo 3 (Termo de Assentimento) 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo: “Avaliação da 

ansiedade, estado de humor e sono e sua relação com o número de lesões em 

atletas de ginástica artística” cujo objetivo é avaliar a prevalência de lesões e sua 

relação com a ansiedade, o estado de humor e o sono em atletas de ginástica 

artística, através de instrumentos de avaliação já utilizados na prática clínica em 

atletas. Para tanto, será solicitado o preenchimento de 5 questionários e o uso do 

actígrafo, não havendo risco ao participante da pesquisa. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser dado pelo pesquisador responsável, 

Roberto Rodrigues Bezerra, encontrados encontradas no Laboratório de Erros 

Inatos do Metabolismo (LEIM) localizado no Departamento de Psicobiologia da 

Universidade Federal de São Paulo, e telefone de contato (11)97558-6927.   

Você tem garantia de sigilo de todas as informações coletadas e pode retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de benefício. 

Seus pais ou responsáveis foram informados sobre a pesquisa e permitiram sua 

participação. 

Declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre os objetivos deste 

estudo. Recebi garantias de total de sigilo e de obter novos esclarecimentos sempre 

que desejar. Assim, concordo em participar voluntariamente deste estudo e sei que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

perda de qualquer benefício. 

Nome:______________________________________________Idade: ______ 

Local: ____________________________                           Data: ___ /___ /____ 

____________________________                __________________________ 
 Assinatura do sujeito da pesquisa                        Pesquisador responsável 
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Anexo 4 (Questionário Semi-Estruturado) 

 

Dados pessoais                                                                   Data: ____/____/____ 

Nome:_________________________________________ 

Clube:_________________ 

Data de nascimento:___/___/___ Idade:____________ Município:_______________ 

Peso:_______________Altura:_______________ 

Etnia/raça:____________________ 

E-mail:___________________________________ 

Tel:________________________  

 

1. Escolaridade:     (    ) Ensino fundamental 

                                    (    ) Ensino médio  

                                    (    ) Ensino superior  

2. Renda familiar:  (    ) Até um salário mínimo  

                               (    ) De um a três salários mínimos  

                                (    ) De quatro a sete salários mínimos 

             (    ) Acima de sete salários 

3. Tem diagnóstico médico de alguma doença sistêmica? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Características Esportivas 

4. Profissional? (   ) Sim   (   ) Não             Se sim há quanto tempo?________ 

5. Pratica Ginástica há quanto tempo? ________________________________ 

6. Qual sua categoria atual? _________________________________________ 

7. Qual a sua modalidade (aparelho/solo)?______________________________ 

8. Pratica outra atividade física? (   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, quais?_________________________________________________ 

9. Quantos treinos faz por semana?_______________________________ 

10. Qual horário do início e término de treino (ex.: Das 8-12h e das 14-18h)?   

_______________________________________________________________ 

11. Já se machucou?  (  ) Sim      (   ) Não 

12. Quando foi a última vez que se machucou?________________________ 

13. Que área do corpo machucou? _________________________________ 

14.  Ficou afastado(a) dos treinos?  

(  ) Sim      (   ) Não. Se sim, por quanto tempo? ___________________________ 

15. Fez reabilitação? (  ) Sim      (   ) Não 
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16. Já fez cirurgia? (  ) Sim      (   ) Não. Se sim, onde?____________________ 

17. Já participou de alguma competição nos últimos 12 meses? 

 (   ) Sim (   ) Não. Se sim, qual? _______________________________________ 

18. Atualmente você sente dor? (  ) Sim      (   ) Não 

Se sim, marque um “x” na área correspondente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 5 (Escala de maturação sexual) 

 
A referência utilizada para a avaliação da maturação sexual foi àquela proposta por 
Tanner, que está baseada nos estágios da distribuição de pelos pubianos para 
ambos os sexos e nos estágios do desenvolvimento das mamas em meninas ou da 
gônada em meninos. A avaliação foi realizada por autoclassificação, a partir de 
pranchas ilustrativas contendo as cinco fases de cada um dos critérios (pelo 
pubiano, gônada e mama). Todos os adolescentes auto classificaram-se em um dos 
cinco estágios de maturação em cada critério. 
 

Estagio de maturação sexual nas meninas, segundo Tanner (1962). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da genitália feminina 

I Mama infantil, com elevação somente da papila 

II 
Broto mamário. Forma-se uma saliência pela elevação da aréola e da 

papila. Há pequeno desenvolvimento glandular subareolar.  

III 
Maior aumento da mama e da aréola, sem separação dos seus 

contornos. O tecido mamário extrapola os limites da aréola. 

IV 
Maior crescimento da mama e da aréola, sendo que esta forma uma 

segunda saliência acima do contorno da mama (duplo contorno) 

V 
Mama com aspecto adulto, em que o contorno areolar novamente é 

incorporado ao contorno da mama. 
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A referência utilizada para a avaliação da maturação sexual foi àquela proposta por 
Tanner, que está baseada nos estágios da distribuição de pelos pubianos para 
ambos os sexos e nos estágios do desenvolvimento das mamas em meninas ou da 
gônada em meninos. A avaliação foi realizada por autoclassificação, a partir de 
pranchas ilustrativas contendo as cinco fases de cada um dos critérios (pelo 
pubiano, gônada e mama). Todos os adolescentes auto classificaram-se em um dos 
cinco estágios de maturação em cada critério. 
  

Estagio de maturação sexual nos meninos, segundo Tanner (1962). 

 

Descrição da genitália masculina 

I Testículos, escroto e pênis de tamanho e proporções infantis. 

II Aumento inicial do volume testicular. Pele do escroto muda de textura 

e torna-se avermelhada. Aumento do pênis pequeno ou ausente. 

III Crescimento do pênis em comprimento. Maior aumento do testículo e 

do escroto.  

IV Aumento do pênis, principalmente em diâmetro e desenvolvimento da 

glande. Maior crescimento de testículo e escroto, cuja pele torna-se 

mais enrugada e pigmentada.  

V Desenvolvimento completo da genitália, que assume características 

adultas.  
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Anexo 6 (Diário do Sono) 

 

Nome:  

 
DATA DA DEVOLUÇÃO:   /   /  – ás __:__horas no clube. 

LEIA AS INSTRUÇÕES SEMPRE QUE ESTIVER COM DÚVIDAS 

O Actígrafo (relógio) é um equipamento que que monitora as atividades diárias, 

porém, não conseguiremos, em hipótese alguma, saber onde, como ou o que está 

fazendo. Por isso, a sua colaboração ao longo dos próximos 10 dias será de 

extrema importância. 

Esse livreto é um “diário de sono”, no qual você marcará informações de seu 

sono e os momentos em que retirou e recolocou o actígrafo (relógio). Por favor, 

não deixe de escrever no livreto, sempre que for dormir ou cochilar e após 

acordar da noite de sono principal ou dos 

cochilos. 

Você também precisará apertar o botão 

inferior do lado esquerdo do actígrafo 

(relógio) sempre que for dormir, cochilar e 

todas as vezes que acordar. Além disso, 

esse mesmo botão deve ser apertado todas 

as vezes que for retirar o actígrafo (relógio) 

do braço e quando for recoloca-lo 

novamente, conforme demonstrado na ao 

lado → 

Lembre-se: O actígrafo (relógio) não pode 

entrar em contato prolongado com água, então, 

retire-o sempre que for TOMAR BANHO, LAVAR 

LOUÇA, LAVAR CARRO, LAVAR QUINTAL ou 

qualquer outra atividade que mexerá com muita 

quantidade de água. Lembre-se: Aperte o botão 

antes de retirar o relógio e marque 

imediatamente no livreto o horário que retirou e 

ao recolar o relógio aperte novamente o botão e registre o horário. Não esqueça 

de nos escrever, também, o motivo pelo qual o tirou do punho. 

No caso do actígrafo (relógio) desligar, ou a bolinha no canto superior esquerdo 

do visor parar de mexer conforme mostrado na imagem ao lado, ligue para nós 
imediatamente para trocarmos o equipamento no telefone (WhatsApp) (11) 

97558-6927 
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SEGUNDA-FEIRA  –       NOITE   -   Data:   /   / 

 

A. Que horas você foi para a cama?      ____h_____min. 

B. Que horas você desligou as luzes para dormir?   ____h___min. 

 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:_________________________________________________ 

 

 

TERÇA-FEIRA    –     DIA   -   Data:   /   / 

 

A. Que horas você acha que pegou no sono na noite passada _____h_____min. 

B. Quanto tempo você acha demorou para iniciar o sono?  ____h_____min. 

C. Quantas horas você dormiu na noite passada? ____h_____min. 

D. Fez uso de medicações para dormir (qual medicamento): (_____________) 

E. Você acordou durante a noite?        SIM       NÃO.   

Quanto tempo ficou acordado? _______min. 

F. Que horas você acordou pela manhã?  ____h_____min. 

G. Que horas você se levantou da cama?  ____h_____min. 

H. Cochilou no dia de hoje? No período das ____h___min às ____h___min. 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
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QUARTA-FEIRA  –       NOITE   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você foi para a cama?      ____h_____min. 

B. Que horas você desligou as luzes para dormir?   ____h___min. 

 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:_________________________________________________ 

 

 

QUINTA-FEIRA    –     DIA   -   Data:   /   / 

 

A. Que horas você acha que pegou no sono na noite passada _____h_____min. 

B. Quanto tempo você acha demorou para iniciar o sono?  ____h_____min. 

C. Quantas horas você dormiu na noite passada? ____h_____min. 

D. Fez uso de medicações para dormir (qual medicamento): (_____________) 

E. Você acordou durante a noite?        SIM       NÃO.   

Quanto tempo ficou acordado? _______min. 

F. Que horas você acordou pela manhã?  ____h_____min. 

G. Que horas você se levantou da cama?  ____h_____min. 

H. Cochilou no dia de hoje? No período das ____h___min às ____h___min. 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
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SEXTA-FEIRA  –       NOITE   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você foi para a cama?      ____h_____min. 

B. Que horas você desligou as luzes para dormir?   ____h___min. 

 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:_________________________________________________ 

 

SÁBADO    –     DIA   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você acha que pegou no sono na noite passada _____h_____min. 

B. Quanto tempo você acha demorou para iniciar o sono?  ____h_____min. 

C. Quantas horas você dormiu na noite passada? ____h_____min. 

D. Fez uso de medicações para dormir (qual medicamento): (_____________) 

E. Você acordou durante a noite?        SIM       NÃO.   

Quanto tempo ficou acordado? _______min. 

F. Que horas você acordou pela manhã?  ____h_____min. 

G. Que horas você se levantou da cama?  ____h_____min. 

H. Cochilou no dia de hoje? No período das ____h___min às ____h___min. 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
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DOMINGO  –       NOITE   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você foi para a cama?      ____h_____min. 

B. Que horas você desligou as luzes para dormir?   ____h___min. 

 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:_________________________________________________ 

 

SEGUNDA-FEIRA    –     DIA   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você acha que pegou no sono na noite passada _____h_____min. 

B. Quanto tempo você acha demorou para iniciar o sono?  ____h_____min. 

C. Quantas horas você dormiu na noite passada? ____h_____min. 

D. Fez uso de medicações para dormir (qual medicamento): (_____________) 

E. Você acordou durante a noite?        SIM       NÃO.   

Quanto tempo ficou acordado? _______min. 

F. Que horas você acordou pela manhã?  ____h_____min. 

G. Que horas você se levantou da cama?  ____h_____min. 

H. Cochilou no dia de hoje? No período das ____h___min às ____h___min. 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
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TERÇA-FEIRA  –       NOITE   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você foi para a cama?      ____h_____min. 

B. Que horas você desligou as luzes para dormir?   ____h___min. 

 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:__________________________________________________ 

Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  

Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 

Motivo:_________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA    –     DIA   -   Data:   /   / 

 

 

A. Que horas você acha que pegou no sono na noite passada _____h_____min. 

B. Quanto tempo você acha demorou para iniciar o sono?  ____h_____min. 

C. Quantas horas você dormiu na noite passada? ____h_____min. 

D. Fez uso de medicações para dormir (qual medicamento): (_____________) 

E. Você acordou durante a noite?        SIM       NÃO.   

Quanto tempo ficou acordado? _______min. 

F. Que horas você acordou pela manhã?  ____h_____min. 

G. Que horas você se levantou da cama?  ____h_____min. 

H. Cochilou no dia de hoje? No período das ____h___min às ____h___min. 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 
 
Retirou o actígrafo (relógio): ____h_____min.  
Recolocou o actígrafo (relógio): ____h_____min. 
Motivo:___________________________________________________________ 

 

 


