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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A atividade física colabora para o equilíbrio físico e mental e tem importante 
influência na saúde e qualidade de vida. Porém, sua prática excessiva pode ser pouco saudável, 
estando associada a dependência do exercício e a dismorfia muscular. Haja vista a importância 
do tema, este estudo objetivou investigar as associações entre a satisfação com a musculatura e a 
dependência do exercício físico nos alunos da EsEFEx no ano de 2018. MÉTODOS: 
Participaram do estudo 60 militares, entre 23 e 37 anos. A população preencheu questionários 
sobre a satisfação com a musculatura e a dependência do exercício. Foi feito o teste de aderência 
à normalidade de Kolmogorov-Smirnov, e então usado o teste de correlação de Spearman (dados 
não-paramétricos) para analisar a associação das variáveis. Adicionalmente, foi feita a análise de 
cluster a partir das variáveis, normalizadas pelo Z escore com dissimilaridades calculadas pela 
distância euclidiana ao quadrado. O método de aglomeração Ward gerou o melhor modelo 
explicativo. RESULTADOS: Para a satisfação com a musculatura o item com maior escore foi a 
valorização do uso de substâncias, já na dependência do exercício foram a falta de controle e a 
tolerância. Apresentaram risco de dismorfia muscular e de dependência do exercício 10% dos 
participantes. Foram encontradas correlações positivas (moderadas e fracas) entre fatores da 
MASS e da EDS. A análise de clusters formou 3 grupos distintos, sendo o mais relevante o 
último entre US-MASS, FC-EDS, A-EDS e To-EDS. CONCLUSÃO: Existem correlações e 
interdependência entre fatores da MASS e da EDS, sendo a mais significativa a forte 
mutualidade entre o uso de substâncias e a dependência do exercício. 
 
Palavras chave: dependência do exercício, dismorfia muscular, educação física, imagem 
corporal, militares  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Physical activity contributes to physical and mental balance and has 
important influence on health and quality of life. However, the excessive practice may be 
unhealthy, being associated with exercise dependence and muscular dysmorphism. Considering 
the importance of this topic, this study aimed to investigate the associations between muscle 
satisfaction and exercise dependence in EsEFEx students in 2018. METHODS: Sixty military 
men, aged 23-37 participated in the study. The population filled out questionnaires on muscle 
satisfaction and exercise dependence. The Kolmogorov-Smirnov adherence test was performed, 
and the Spearman correlation test (non-parametric data) was used to analyze the association of 
the variables. In addition, the cluster analysis was done from the variables, normalized by the Z 
score with dissimilarities calculated by the squared euclidean distance. The Ward agglomeration 
method generated the best explanatory model. RESULTS: For the satisfaction with the 
musculature, the item with the highest score was the use of substances; in the exercise 
dependence, there was a lack of control and tolerance. 10% of the participants presented risk of 
muscle dysmorphia and exercise dependence. Positive correlations (moderate and weak) were 
found between MASS and EDS factors. The analysis of clusters formed 3 distinct groups, the 
most relevant being the last between US-MASS, FC-EDS, A-EDS and To-EDS. 
CONCLUSION: There are correlations and interdependence between MASS and EDS factors, 
the most significant being the strong mutuality between substance use and exercise dependence. 
 
Key words: exercise dependence, muscular dysmorphia, physical education, body image, 
military 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUÇÃO 

A prática de atividade física regular está diretamente ligada ao desenvolvimento e 

manutenção de um estado de equilíbrio físico e psicológico do indivíduo1, sendo, desta forma, 

elemento importante na promoção da saúde e qualidade de vida. No entanto, há alguns anos vem 

sendo dada especial atenção aos efeitos causados pela prática excessiva de atividade física, num 

quadro conhecido como dependência do exercício (DE), e suas relações com traços da imagem 

corporal2. 

A DE diz respeito a uma incontrolável e excessiva prática de atividade física, expressa 

por sintomas de caráter fisiológico e psicológico3. O primeiro relato em estudos sobre DE foi 

conduzido por Baekland4, para analisar os efeitos da abstinência de exercício no padrão de sono. 

Sua meta inicial era recrutar voluntários que se exercitavam de cinco a seis vezes por semana 

para que ficassem sem praticar nada por um mês. Apesar da recompensa em dinheiro oferecida 

para os voluntários, Baekland4 teve dificuldades em recrutá-los à medida em que estes tomavam 

conhecimento do período sem exercícios que o estudo requeria, sendo necessário utilizar 

participantes que se exercitavam de três a quatro vezes por semana. Os participantes relataram 

despertares noturnos, queda no bem-estar e na convivência social, tensão sexual e ansiedade. 

Alguns pesquisadores definem o excesso de exercício como vício5 enquanto outros como 

compulsão6, sendo possível observar aspectos como euforia, sintomas de abstinência, aumento 

da tolerância, recaídas, entre outros. Morris et al5 observou em seu estudo que corredores 

frequentes que interromperam suas práticas apresentaram prejuízo nas relações sociais, bem 

como sintomas de ansiedade e insônia. 

Existem algumas teorias sobre fatores que podem influenciar a DE. Autores citam que o 

crescimento da responsabilidade, seja ela profissional ou familiar, pode aumentar a demanda por 

atividades que visam aliviar o estresse e dar prazer e que, nos casos mais extremos da busca do 

exercício físico para esse fim podem resultar em DE7,8. Pesquisadores relacionaram o excesso de 

exercício físico a sintomas de transtornos alimentares9. Vieira10 conclui em seu estudo que a DE 

pode indicar risco no desenvolvimento da dismorfia muscular. 

Em um estudo com 108 fisiculturistas, Pope et al11 constatou que alguns indivíduos, 

apesar de extremamente fortes, achavam-se muito fracos e pequenos e buscavam ganhar cada 

vez mais massa muscular e reduzir a gordura corporal. Tal fenômeno recebeu o nome de 

anorexia reversa. Em nova pesquisa, Pope et al12 observou mais casos com atletas do 

levantamento de peso e fisiculturismo e modificou a nomenclatura para dismorfia muscular 

(DM). Rosenberg13 cita alguns comportamentos que, quando observados de maneira conjunta, 

podem indicar a existência de DM, exercitar-se mesmo com lesões, fazer uso de suplementos ou 

drogas e observar-se diversas vezes no espelho são alguns exemplos. A DE possui relação 



 
 

secundária com a DM visto que o fato de uma condição existir não é garantia da presença da 

outra. Essa percepção equivocada do tamanho do corpo que existe na DM e uma extrema 

insatisfação com o corpo são os dois aspectos centrais do quadro psicopatológico desse 

transtorno2. 

O novo manual EB20-MC-10.350, treinamento físico militar, que foi publicado pelo 

Estado Maior do Exército14 traz um alerta para o esforço excessivo, lembrando que o corpo 

emite vários sinais que o indivíduo ignora por estar obcecado visando um determinado resultado. 

Considerando a importância que o corpo em boa forma e o rendimento físico possuem na 

carreira militar15, estudar a dependência do exercício e a importância desse corpo musculoso se 

faz mote de importância. Nossa revisão de literatura não conseguiu encontrar referências 

explorando estas variáveis em militares do Exército Brasileiro (EB).  

Tendo em vista esse cenário científico e levando em consideração a importância de 

termos um levantamento das informações dos futuros instrutores e monitores de educação física 

do EB a fim de obter uma maior conscientização e busca constante por informações para prover 

melhorias, este estudo tem por objetivo investigar as associações entre a satisfação com a 

musculatura e a dependência do exercício físico no âmbito dos alunos do Curso de Instrutores 

(CI) e de Monitores (CM) da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) no ano de 2018, 

visto que estes serão os futuros agentes do treinamento físico no âmbito da tropa e que 

certamente serão tidos como referência no assunto, motivadores das práticas de atividade física e 

formadores de opinião em assuntos relacionados a atividade e aparência física, não só no 

ambiente da caserna, como também no restante da população que têm o conhecimento da sua 

formação na área e o contato com estes militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÉTODOS 

 O projeto foi analisado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas 

Tadeu, CAAE: 90303518.0.0000.0089 (Anexo 1). 

 

População e amostra 

 A população alvo foram os alunos voluntários do Curso de Instrutores (CI) e do Curso de 

Monitores (CM) da Escola de Educação Física do Exército de 2018. A amostra foi então 

composta por 60 participantes, sendo 31 do CI e 29 do CM, de idade média de 27,08 anos (DP = 

2,806, máx = 37 e mín = 23). Em relação ao exercício físico, 10,7% disseram pratica-lo em 

intensidade moderada; 37,5% em intensidade moderadamente pesada; 30,4% em intensidade 

pesada intermitente e 21,4% em intensidade pesada. A duração de uma seção é superior a 30 

minutos para 80,4% da amostra, enquanto os demais a fazem por 20 até 30 minutos. A 

frequência semanal é de 1 a 2 vezes por semana para 1,8%; de 3 a 5 vezes semana para 85,7% e 

de 6 a 7 vezes por semana para 12,5%. Como critério de inclusão foram entrevistados homens, 

de 23 a 37 anos, todos militares de carreira, realizando curso na área de Educação Física pelo 

Exército Brasileiro. Dado o número reduzido da população, optou-se pelo censo amostral. 

 

Instrumentos 

Versão Brasileira da Exercise Dependence Scale (EDS; anexo 2)16. Criada para mensurar 

o grau de dependência do exercício baseada em critérios de dependência de transtornos, 

relacionados ou não a substâncias, do Diagnostica Statistics Manual of Mental Disorders -IV. As 

possibilidades de respostas constam em escala tipo Likert, de seis pontos, variando de 1 = nunca 

a 6 = sempre. O resultado surge a partir da soma de todos os itens de forma que, quanto maior a 

pontuação maior o direcionamento para o corpo musculoso. A versão brasileira é composta pelos 

21 itens originais, operacionalizados em sete fatores através de análise fatorial exploratória: (1) 

Intencionalidade (I-EDS) itens 7, 14 e 21; (2) Continuidade (C-EDS) itens 2, 9 e 16; (3) 

Tolerância (To-EDS) itens 3, 10 e 17; (4) Redução de outras atividades (R-EDS) itens 5, 12 e 19; 

(5) Falta de controle (FC-EDS) itens 4, 11 e 18; (6) Abstinência (A-EDS) itens 1, 8 e 15 e (7) 

Tempo (Te-EDS) itens 6, 13 e 20. Os sete fatores explicam 62% da variância da versão brasileira 

do instrumento. Quanto maior aa pontuação maior o grau de dependência do exercício. São 

considerados dependentes sintomáticos aqueles que somam acima ou igual a 12 pontos em pelo 

menos 3 fatores; não-dependentes sintomáticos aqueles que pontuam entre 9 e 11 pontos em pelo 

menos 3 fatores e não se enquadram no critério anterior; e não dependentes assintomáticos 

aqueles que pontuam baixo de 9 em pelo menos 3 fatores e não atendem aos critérios de 

classificação anteriores.  





 
 

Versão Brasileira da Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS; anexo 3)17. Feita 

para mensurar a satisfação do indivíduo com a aparência da sua musculatura, considerando 

características das dismorfias muscular e corporal. A escala consta de 19 itens, em escala tipo 

Likert de cinco pontos, sendo 1 = discordo plenamente e 5 = concordo plenamente. A versão 

brasileira manteve os 19 itens, em estrutura fatorial de quatro fatores, determinados por análise 

fatorial exploratória: (1) Dependência em malhar (DM-MASS) itens 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16 e 

18; (2) Checagem corporal (C-MASS) itens 1, 8, 11 e 13; (3) Satisfação corporal (S-MASS) 

itens 5, 14 e 17 e (4) Uso de substância (US-MASS) itens 4 e 19. Aproximadamente 54% foi o 

percentual da variância explicada. O risco de dismorfia muscular é avaliado pela soma de todas 

as respostas aos itens. Escores acima de 52 pontos indicam risco. 

Além das ferramentas anteriores também foi utilizado um questionário demográfico a fim 

de coletar informações categóricas das amostras, tais como duração, frequência e intensidade das 

práticas de atividade física, idade, estado civil, escolaridade, altura, peso e percentual de gordura 

(para os que souberam). 

 

Procedimentos 

 Os participantes da pesquisa, voluntários, compareceram à sala de aula, cada qual sentado 

à sua mesa, onde houve explicação oral detalhada da finalidade da pesquisa. Àqueles que 

aceitaram participar da pesquisa foi entregue o pacote de questionários. Foi solicitado a leitura e 

o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 1) para 

então iniciar, sem limite de tempo, o preenchimento individual do pacote de questionários. 

 

Análise estatística 

Os dados foram descritos usando medidas de tendência central (média e mediana) bem 

como medidas de dispersão (desvio padrão e amplitude). Posteriormente foi aplicado o teste de 

aderência à normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Como nem todas as variáveis foram aderentes 

à normalidade, foi usado o teste de correlação de Spearman para analisar a associação das 

variáveis investigadas. Adicionalmente, foi realizado a análise de cluster a partir das variáveis, 

usando a normalização pelo Z escore com dissimilaridades calculadas pela distância euclidiana 

ao quadrado. Foram testados os sete métodos de aglomeração e o método de Ward gerou o 

melhor modelo explicativo, sendo adotado por esta pesquisa. Para todos os testes, foi 

considerado 95% de confiabilidade. O software utilizado em todas as análises foi o SPSS 15. 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 Os dados descritivos da amostra apontam para uma maior tendência à valorização do uso 

de substância para o corpo musculoso (M = 2,89; DP = 0,73) dentre os fatores que avaliaram 

atitudes em relação à satisfação com a musculatura. Os maiores escores médias em relação à 

dependência do exercício foram encontrados nos fatores Falta de controle (M = 3,37; DP = 0,63), 

Tolerância (M = 3,37; DP = 0,79) e Abstinência (M = 3,33; DP = 0,80). Apenas as variáveis 

Falta de Controle, Abstinência e Tempo da Exercise Dependence Scale foram aderentes à 

distribuição normal (tabela 1).  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva e aderência à normalidade 

Variável Média DP Max Min p* 

DM-MASS 1,83 0,57 3,4 1,1 <0,001 

C-MASS 2,19 0,54 3,5 1,21 0,025 

S-MASS 2,14 0,55 3,67 1,33 0,013 

US-MASS 2,89 0,73 4,50 1,5 0,008 

I-EDS 2,08 0,74 3,67 1 0,009 

C-EDS 2,13 0,94 4,67 1 0,002 

To-EDS 3,37 0,79 5 1 <0,001 

R-EDS 1,84 0,69 3,33 1 0,001 

FC-EDS 3,37 0,63 4,67 2 0,400 

A-EDS 3,33 0,80 5 1 0,370 

Te-EDS 2,32 0,84 4,33 1 0,055 

NOTA: DM-MASS = fator Dependência em malhar da Muscle Appearance Satisfaction Scale; C-MASS = fator 
Checagem corporal da Muscle Appearance Satisfaction Scale; S-MASS = satisfação corporal da Muscle 
Appearance Satisfaction Scale; US-MASS = fator uso de substância da Muscle Appearance Satisfaction Scale;       
I-EDS = fator Intencionalidade da Exercise Dependence Scale; C-EDS = fator continuidade da Exercise 
Dependence Scale; To-EDS = fator tolerância da Exercise Dependence Scale; R-EDS = fator redução de outras 
atividades da Exercise Dependence Scale; FC-EDS = fator falta de controle da Exercise Dependence Scale; A-EDS 
= fator abstinência da Exercise Dependence Scale; Te-EDS = fator tempo da Exercise Dependence Scale. *O valor 
de significância apresentado refere-se ao teste de normalidade. 
 

 Do total, 6 participantes (10%) apresentaram risco de ter um quadro de dismorfia 

muscular. Em relação à dependência do exercício, 6 participantes (10%) apresentaram risco de 

dependência do exercício do tipo dependência sintomática, 37 participantes (61,7%) 

apresentaram risco do tipo não-dependência sintomática e 17 participantes (28,3%) apresentaram 

risco do tipo não-dependência assintomática. O teste de Qui-Quadrado apontou haver 

dependência entre essas variáveis, χ2 = (2, 60) = 12,70, p =0,002. O não risco de dismorfia muscular 



 
 

está mais associado a menor severidade da dependência por exercício – não dependência sintomática e 

não dependência assintomática (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Tabulação cruzada do risco de dependência do exercício e dismorfia muscular 
 

 
 

Risco de Dismorfia Muscular Total Em risco Sem risco 

Dependente sintomático 3 3 6 

Não dependente sintomático 3 34 37 

Não dependente assintomático 0 17 17 
Total 6 54 60 

 

 Para compreendermos melhor como as variáveis do estudo se comportam na amostra, 

comparamos inicialmente os escores das escalas entre os participantes dos dois cursos – CI e 

CM. Foi encontrada diferença estatística apenas nos fatores DM-MASS, U = 298,5, p = 0,035, r 

= 0,27; To-EDS, U= 265,5, p = 0,014, r = 0,32 e FC-EDS, t(57) = 3,75, p< 0,001, d = 0,97. Em 

todos os fatores, DM-MASS, To-EDS e FC-EDS o  CI (MD =  1,9; MD =  3,66  e M = 3,65, 

respectivamente) teve pontuação superior ao CM (MD =  1,6; MD =3,33 e M = 3,11 

respectivamente), indicam maior endosso das atitudes de dependência em malhar, tolerância 

crescente à carga de exercício e falta de controle do exercício. O teste de Qui-Quadrado apontou 

não haver influência do tipo de curso (CI ou CM) no risco da dismorfia muscular, χ2 = (1, 60) = 

2,67, p =0,10, e nem no tipo de dependência do exercício, χ2 = (2, 60) = 3,16, p =0,21. 

 Na continuidade das análises, passamos a investigar se estas atitudes em relação ao corpo 

musculoso e à dependência do exercício tinham alguma associação (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Associação entre a Satisfação com a Musculatura 
e a Dependência do exercício (por fator) 

 
 I-EDS C-EDS To-EDS R-EDS FC-EDS A-EDS Te-EDS 
DM-MASS 0,06 0,36** 0,21 0,37** 0,39** 0,24 0,17 
C-MASS 0,19 0,18 0,08 0,24 0,20 0,16 0,20 
S-MASS 0,02 -0,01 -0,04 0,09 0,15 0,26* 0,08 
US-MASS -0,01 0,07 -0,06 0,14 0,19 -0,04 0,22 

NOTA: DM-MASS = fator Dependência em malhar da Muscle Appearance Satisfaction Scale; C-MASS = fator 
Checagem corporal da Muscle Appearance Satisfaction Scale; S-MASS = satisfação corporal da Muscle 
Appearance Satisfaction Scale; US-MASS = fator uso de substância da Muscle Appearance Satisfaction Scale;       
I-EDS = fator Intencionalidade da Exercise Dependence Scale; C-EDS = fator continuidade da Exercise 
Dependence Scale; To-EDS = fator tolerância da Exercise Dependence Scale; R-EDS = fator redução de outras 
atividades da Exercise Dependence Scale; FC-EDS = fator falta de controle da Exercise Dependence Scale; A-EDS 
= fator abstinência da Exercise Dependence Scale; Te-EDS = fator tempo da Exercise Dependence Scale. 
**Correlação é significante a 0,01. *Correlação é significante a 0,05. 
 



 
 

 Foi coerente encontrar correlações positivas entre o fator DM-MASS com os fatores da 

EDS. Em especial essas associações se deram com os fatores C-EDS (r = 0,36), R-EDS (r = 

0,37) e FC-EDS (r = 0,39), sendo todas elas moderadas. O fator S-MASS teve correlação 

positiva e fraca com o fator A-EDS, r = 0,26. 

 Por fim, analisamos as dissimilaridades entre as variáveis e os clusters por elas formados 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Análise Hierárquica de Cluster entre os fatores da MASS e EDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: DM-MASS = fator Dependência em malhar da Muscle Appearance Satisfaction Scale; C-MASS = fator 
Checagem corporal da Muscle Appearance Satisfaction Scale; S-MASS = satisfação corporal da Muscle 
Appearance Satisfaction Scale; US-MASS = fator uso de substância da Muscle Appearance Satisfaction Scale;       
I-EDS = fator Intencionalidade da Exercise Dependence Scale; C-EDS = fator continuidade da Exercise 
Dependence Scale; To-EDS = fator tolerância da Exercise Dependence Scale; R-EDS = fator redução de outras 
atividades da Exercise Dependence Scale; FC-EDS = fator falta de controle da Exercise Dependence Scale; A-EDS 
= fator abstinência da Exercise Dependence Scale; Te-EDS = fator tempo da Exercise Dependence Scale. Linhas 
vermelhas indicam a divisão dos clusters. 
 

 Foram identificados 3 clusters distintos: o primeiro formado apenas por 3 fatores da 

MASS: C-MASS, S-MASS e DM-MASS. Esses fatores da satisfação muscular são 

interdependentes e bem distantes dos fatores de dependência do exercício.  O segundo cluster, 

por sua vez, foi formado por quatro dos sete fatores da EDS: I-EDS, R-EDS, Te-EDS e C-EDS. 

A interdependência desses fatores fica evidenciada assim como sua distância de qualquer outro 

fator da EDS e da MASS. O terceiro cluster é o único em que as duas variáveis investigadas, 

satisfação com a musculatura e dependência do exercício, evidenciam interdependência, mais 

especificamente entre os fatores US-MASS, FC-EDS, A-EDS e To-EDS. 

 

 

 



 
 

DISCUSSÃO 

O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento das associações entre a satisfação 

com a musculatura e a dependência do exercício físico com alunos do CI e do CM da EsEFEx no 

ano de 2018. Estudo esse que se torna importante principalmente por dois fatores: primeiro, a 

carência de pesquisa nesta área com militares do EB e, segundo, a importância de termos um 

entendimento de como conectam-se entre si alguns fatores psicossociais ligados à atividade 

física, saúde e qualidade de vida destes profissionais que em breve estarão atuando como líderes, 

formadores de opinião e agentes diretos na área da atividade física nas mais diversas regiões do 

Brasil. 

Da interpretação dos dados descritivos, nos fatores relacionados à satisfação com a 

musculatura, aquele que teve maior destaque foi o US-MASS (M = 2,89; DP = 0,73), apontando 

a valorização do uso de substâncias como fator mais significativo para os participantes, onde 6 

deles (10%) apresentaram risco de dismorfia muscular. Já no que tange à dependência do 

exercício, as maiores médias foram de FC-EDS (M = 3,37; DP = 0,63), To-EDS (M = 3,37; DP 

= 0,79) e A-EDS (M = 3,33; DP = 0,80), também com 10% tendo risco de dependência do tipo 

dependência sintomática. Tais pontos podem ter alguma explicação com o momento do curso em 

que a pesquisa foi realizada. Neste momento, mês de julho, os alunos possuem grande carga 

horária de aulas (segunda a sexta-feira com aulas das 06h45min às 16h25min) realizam provas 

teóricas (valem para a classificação do curso) toda sexta-feira, além de provas práticas (também 

valendo para a pontuação) ao longo de algumas semanas de acordo com as matérias que são 

ministradas, entre outros fatores. Tudo isso afasta os alunos da prática do treinamento físico para 

que possam estudar e obter uma melhor classificação dentro da turma tendo em vista a escolha 

da sua próxima unidade no segundo semestre. Logo é esperado que, dentro dos fatores 

relacionados à dependência do exercício, haja menor relevância da I-EDS, da C-EDS, da R-EDS, 

e da Te-EDS, pois os alunos optam por priorizar os estudos; e maior relevância da FC-EDS, da 

To-EDS e da A-EDS já que, no geral, o aluno sofre por ter que reduzir o treinamento físico e, 

quando o faz, acaba escolhendo aumentar a intensidade e tendo pouco controle do volume de 

treino. 

O teste Qui-Quadrado apontou dependência entre a dismorfia e a dependência do 

exercício. E, apesar de demonstrar diferença estatística significativa nos fatores DM-MASS, To-

EDS e FC-EDS (todos com pontuação superior no CI em relação ao CM), indicou não haver 

influência do tipo de curso no risco de dismorfia. A superioridade nas pontuações do CI 

(integrado por Oficiais do EB) em relação ao CM (composto por Praças), nos fatores 

anteriormente mencionados apenas, pode ter relação com o fato de que os Oficiais ocupam 

posição de destaque e liderança na tropa, sendo diariamente notados e tidos, por seus pares e 



 
 

subordinados, como exemplo nos mais diversos aspectos, além do fato de que, no momento em 

que a pesquisa foi realizada o CM apresentava um volume de atividades práticas no curso 

superior ao CI. 

Partindo para o levantamento de informações acerca da associação entre o corpo 

musculoso e a dependência do exercício, o estudo identificou correlação moderada e positiva da 

DM-MASS com a C-EDS, R-EDS e FC-EDS e correlação fraca e positiva do fator S-MASS com 

o A-EDS. Tais dados podem ser interpretados partindo do entendimento de que, para a rotina 

intensa dos cursos do CI e do CM, muitas vezes a atividade física escolhida preferencialmente 

pelos alunos é o treinamento resistido com foco na prevenção de lesões ao longo do curso. Além 

disso, como consequência da rotina sobrecarregada do aluno, como já dito anteriormente, é 

necessário muitas vezes que ele reduza outras atividades sociais a fim de manter os estudos e o 

mínimo do treinamento físico, já que este último também tem peso na sua classificação. O fato 

das atividades práticas das mais variadas modalidades apresentarem um peso de até 30% no grau 

da disciplina comumente faz com que o aluno se submeta a treinamentos e até mesmo provas 

físicas estando lesionado. Normalmente, quando se trata de lesões mais simples, para não perder 

a oportunidade de realizar a prova com o restante do grupo e por acreditar que, para se recuperar 

da lesão dentro do tempo estipulado como limite para a segunda chamada da avaliação (até 30 

dias após a primeira prova), seria necessária uma quantidade de repouso que reduziria o seu 

desempenho na prova. A falta de controle da carga pode ser explicada pelo fato da maioria dos 

indivíduos da pesquisa serem atletas com um desempenho, dentro das suas modalidades, acima 

da média da população, que realizam um curso de educação física com um peso razoável da 

parte física para a classificação. Logo normalmente nos treinamentos é necessário manter uma 

carga mais elevada para que haja satisfação. Quanto à correlação fraca entre a S-MASS e a A-

EDS, entendemos que existe dentro do curso uma aceitação por grande parte do grupo do fato de 

que, no decorrer do ano de estudos, já é praticamente certo que haverá perda de condicionamento 

físico, pouco tempo para os treinamentos e, consequentemente, algumas mudanças na forma 

física do indivíduo. O aluno muitas vezes tem receio por estar nessa situação, mas compreende e 

acaba aceitando para evitar maior sobrecarga e estresse por conta da intensa rotina já citada.  

No estudo, foi feita ainda uma análise da interdependência, por meio da análise de 

clusters, entre os escores da dismorfia muscular e da dependência do exercício. O primeiro 

cluster é composto por 3 variáveis interdependentes da MASS (C-MASS, S-MASS e D-MASS) 

e distantes dos fatores da dependência do exercício. Foi proposto em estudo anterior uma relação 

na busca pela satisfação corporal entre a dependência de malhar, a checagem e o uso de 

substâncias18. Em contraposição, outro estudo sobre DM e uso de suplementos19 não identificou 

relação entre estes dois fatores. No âmbito do curso podemos entender a interdependência no 



 
 

primeiro cluster tendo em vista que quanto maior a dependência de malhar do indivíduo, maior a 

frequência com que ele utiliza os recursos de checagem para verificar a sua satisfação com a 

musculatura. Importante ainda notar que estes três aspectos da MASS estão bem distantes de 

qualquer fator da EDS, sinalizando assim não haver vínculo entre eles e a dependência do 

exercício.  

O segundo cluster, formado por quatro fatores da EDS (I-EDS, R-EDS, Te-EDS e C-

EDS), pode ter o seu grupamento interpretado por tratarem-se de quatro escores que, para os 

alunos do CI e do CM, tornam-se praticamente inevitáveis a significativa redução de 

interferência deles na rotina do aluno, em virtude da já citada carga de comprometimento com a 

parte intelectual do curso. É notório que, ao iniciar as atividades de ensino, a maioria dos alunos 

realizam menos atividades do que planejavam praticar, consequentemente não grandes 

interferências da redução de outras atividades, bem como há pouco tempo dispendido para a 

prática dos exercícios e raras necessidades de executar exercícios com alguma lesão ou problema 

da ordem física. 

Por fim, o terceiro cluster identifica interdependência entre três aspectos da dependência 

do exercício e um da satisfação com a musculatura, o uso de substâncias (MASS) com a falta de 

controle (EDS), a abstinência (EDS) e a tolerância (EDS). É importante observar que nesse 

cluster existe um risco que merece muita atenção, qual seja: forte mutualidade entre o uso de 

substâncias e a dependência do exercício. A abstinência consiste na percepção de sintomas como 

irritabilidade e ansiedade por parte do indivíduo quando este não consegue praticar exercícios de 

forma satisfatória. Tal aspecto merece atenção num grupo onde há interdependência com o uso 

de substâncias pois estes sintomas, atrelados a um possível sentimento de treinos insuficientes e 

necessidade de resultados, podem levar a um uso indiscriminado de ergogênicos. Os outros dois 

escores também carecem de zelo visto que o meio em que os indivíduos da pesquisa estão 

favorece situações com pouco controle da carga de treino, já que a busca normalmente é pelo 

resultado no curto prazo (desempenho nas provas) sem tempo hábil para treinamentos 

específicos, e com possibilidade de forçar a tolerância à cargas de treino na busca por resultados 

que afetam a sua classificação; Tais situações poderiam encaminhar o indivíduo para optar pelo 

uso de substância que tragam um resultado mais rápido e melhorem o seu desempenho. 

O uso de substâncias para melhora do desempenho físico é um assunto que já vem 

recebendo atenção dentro do Exército pois afeta diretamente a saúde e a operacionalidade do 

militar quando usado de forma indiscriminada. Estudos na área da rabdomiólise, por exemplo, 

evidenciam isso. Quanto à este trabalho, portanto, fica um alerta acerca da necessidade de haver 

uma constante conscientização sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas (para esta última já 

existem fortes orientações sobre os riscos) a fim de preservar a saúde e garantir o desempenho 



 
 

operacional do militar que hoje está no curso de Instrutor/Monitor mas amanhã estará em algum 

lugar do Brasil disseminando seus conhecimentos e participando de operações reais de defesa e 

segurança, ressaltando que, no grupo estudado, 10% dos participantes apresentaram risco de 

dismorfia muscular e dependência do exercício (atenção especial para o último cluster).     

Nosso estudo teve como limitações o fato de termos uma população muito específica, 

passando por um curso com uma rotina diferente de qualquer outra vista nas faculdades ou até 

mesmo Organizações Militares Brasil afora. Razão esta que faz com que os resultados não 

possam ser generalizados. Ainda sobre as limitações destacamos o fato da coleta de dados ser 

realizada num período em que diversos outros fatores pesam física e psicologicamente na vida 

dos alunos, como, por exemplo, uma programação de aulas extensa com uma série de provas no 

curto prazo que influenciarão diretamente a carreira desses militares no que diz respeito à 

classificação para a escolha de unidades; bem como outra gama de atividades práticas que 

sobrecarregam fisicamente, com igual relevância para a classificação dos alunos. 

Por fim, sugerimos que mais trabalhos sejam realizados nesta área, preferencialmente 

com uma coleta longitudinal em momentos que possuam a menor interferência possível da rotina 

nos hábitos dos alunos (nas primeiras semanas do curso e após a última prova, por exemplo) a 

fim de aumentar a população da amostra e melhorar a compreensão como um todo dos aspectos 

psicossociais aqui estudados desses profissionais que tão logo se formem exercerão grande 

influência em diversos outros indivíduos transmitindo os seus conhecimentos na área de 

formação aliado às suas percepções individuais dos aspectos abordados neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 O objetivo geral do estudo consistiu em verificar possíveis associações entre aspectos da 

satisfação com a musculatura e da dependência do exercício nos alunos da Escola de Educação 

Física do Exército do ano de 2018. Foram constatadas algumas correlações moderadas e fracas 

entre os escores. Também identificamos risco de dismorfia muscular em 10% dos participantes, 

mesmo percentual foi observado para o risco de dependência do exercício do tipo dependência 

sintomática. Numa última análise das dissimilaridades entre as variáveis foram encontrados três 

clusters, sendo o mais significativo deles o último, que apresenta interdependência entre três 

fatores da EDS (falta de controle, tolerância e abstinência) e um da MASS (uso de substâncias). 

Sendo assim, mostra-se importante continuar os estudos sobre o tema, com a finalidade de 

ampliar o volume de dados e identificar o perfil desses profissionais que logo estarão servindo de 

exemplo e influenciando, por meios dos seus pensamentos e opiniões, diversos outros militares e 

civis Brasil afora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 

1.  Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera C a., Bouchard C, et al. Physical 

Activity and Public Health: A Recommendation From the Centers for Disease Control and 

Prevention and the American College of Sports Medicine. Jama [Internet]. 

1995;273(5):402–7. Available from: http://jama.ama-

assn.org/cgi/content/abstract/273/5/402 

2.  Saciloto PW. Fatores associados à dismorfi a muscular em praticantes de treinamento de 

força em academias : revisão sistemática. 2018;  

3.  Hausenblas HA, Downs DS. Exercise dependence: A systematic review. Psychol Sport 

Exerc. 2002;3(2):89–123.  

4.  Baekeland F. Exercise Deprivation: Sleep and Psychological Reactions. Arch Gen 

Psychiatry. 1970;22(4):365–9.  

5.  Morris M, Steinberg H, Sykes EA, Salmon P. Effects of temporary withdrawal from 

regular running. J Psychosom Res. 1990;34(5):493–500.  

6.  Yates A. toward an integrated theory of activity. Brunner/Mazel; 1991.  

7.  McKinley NM, Randa LA. Adult attachment and body satisfaction. An exploration of 

general and specific relationship differences. Body Image. 2005;2(3):209–18.  

8.  Antunes HKM, Andersen ML, Tufik S, De Mello MT. O estresse físico e a dependência 

de exercício físico. Rev Bras Med do Esporte. 2006;12(5):234–8.  

9.  Lyons HA, Cromey R. Compulsive jogging: exercise dependence and associated disorder 

of eating. Ulster Med J. 1989;58(1):100–2.  

10.  Vieira JLL, Da Rocha PGM, Ferrarezzi RA. A dependência pela prática de exercícios 

físicos e o uso de recursos ergogênicos. Acta Sci - Heal Sci. 2010;32(1):35–41.  

11.  Pope HG, Katz DL, Hudson JI. Anorexia nervosa and “reverse anorexia” among 108 male 

bodybuilders. Compr Psychiatry. 1993;34(6):406–9.  

12.  Pope HG, Gruber AJ, Choi P, Olivardia R, Phillips KA. Muscle dysmorphia: An 

underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosomatics. 1997;38(6):548–57.  

13.  Rosenberg JL. Lindos de morrer: dismorfia corporal e outros transtornos para ela e para 

ele. São Paulo: Celebris; 2004.  

14.  Estado Maior do Exército. Manual de Campanha Treinamento Físico Militar. 2015.  

15.  Morgado JJM. Imagem corporal de homens militares. Juiz de Fora; 2012.  

16.  Alchieri JC, Gouveia VV, de oliveira ICV, de medeiros ED, Grangeiro AS de M, da Silva 

CF de LS. Exercise dependence scale: Adaptação e evidências de validade e precisão. J 

Bras Psiquiatr. 2015;64(4):279–87.  



 
 

17.  Appearance M, Scale S, Almeida H, Junior S, Aguiar M, Almeida JH. Tradução , 

adaptação e validação da escala de satisfação com a aparência muscular ( MASS ). 

2008;1–7.   

18.  Bôas MS V., Ferreira VA, Souza C, Coelho RW. Nível de satisfação com a imagem 

corporal e a aparência muscular de praticantes de musculação. 2010;493–502.  

19.  Lima, L. D. de, Moraes, C. M. B. de, & Kirsten VR. Dismorfia Muscular e o Uso de 

Suplementos Ergogênicos em Desportistas. 2010;d(4):427–30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Avaliação das atitudes mediante a alimentação, o exercício físico e ao corpo nos alunos do 

Curso de Instrutores e Curso de Monitores de Educação Física da Escola de Educação Física 

do Exército 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS - PROF. DR. MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

PROF. DR. ANGELA NOGUEIRA NEVES E PROF. DR. CLAUDIA DE MELLO 

MEIRELLES  

 

JUSTIFICATIVA: ANTERIORMENTE, FOI FEITO LEVANTAMENTO DOS MOTIVOS 

PARA PRATICAR EXERCÍCIO ENTRE OS ALUNOS DO CURSO DE INSTRUTORES DA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO. ENTRE OS MOTIVOS 

DESTACARAM-SE CUIDADO COM A SAÚDE, COM A APARÊNCIA E 

SOCIABILIDADE. O PRESENTE ESTUDO É UMA CONTINUIDADE DO ANTERIOR, 

INVESTIGANDO AGORA AS ATITUDES FRENTE À ALIMENTAÇÃO, AO EXERCÍCIO 

FÍSICO E AO CORPO, INCLUINDO SUA IMPORTÂNCIA, VALOR, PERCEPÇÃO DA 

DEDICAÇÃO A ELE DIRIGIDA, IMPORTÂNCIA DO CORPO E DA APARÊNCIA. 

AJUDARÁ A DETERMINAR CONDUTAS E ORIENTAÇÕES PARA AS ESCOLHAS 

ALIMENTARES E PRÁTICA DO EXERCÍCIO ENTRE ALUNOS DAS PRÓXIMAS 

TURMAS DO CURSO DE INSTRUTORES E DO CURSO DE MONITORES.  

 

OBJETIVOS: VERIFICAR ATITUDES RELACIONADAS À ALIMENTAÇÃO, AO CORPO 

E AO EXERCÍCIO FÍSICO, ATRAVÉS DO USO DE ESCALAS PSICOMÉTRICAS AUTO 

PREENCHÍVEIS.  

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: A PESQUISA APENAS SE INICIARÁ APÓS A 

AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA E FRENTE A AUTORIZAÇÃO 

DA DIVISÃO DE ENSINO. OS ALUNOS SERÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR DO 

PROJETO, SENDO CLARO QUE A PARTICIPAÇÃO É COMPLETAMENTE 

VOLUNTÁRIA. AS AVALIAÇÕES SÃO INDEPENDENTES E APENAS SERÃO 

COMPUTADAS PARA PESQUISA COM A ASSINATURA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTES. TODAS AS 

AVALIAÇÕES SERÃO REALIZADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 



 
 

EXÉRCITO, EM SUAS SALAS DE AULA. AS AVALIAÇÕES SERÃO MARCADAS COM 

ANTECEDÊNCIA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DE AULA. SERÃO PEDIDAS 

TAMBÉM MAIS ALGUMAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS SOBRE O 

PARTICIPANTES, PARA QUE POSSAMOS FAZER O CRUZAMENTO DE DADOS.  

 

DESCONFORTO E POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À PESQUISA: AO 

PARTICIPAR DESTA PESQUISA VOCÊ NÃO CORRERÁ NENHUM RISCO 

SIGNIFICATIVO QUANTO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA, DIFAMAÇÃO, CALÚNIA OU 

QUALQUER DANO MORAL. TODAVIA, RESSALTAMOS QUE VOCÊ PODERÁ SENTIR-

SE INCOMODADO POR ALGUMAS PERGUNTAS DOS QUESTIONÁRIOS, JÁ QUE AS 

MESMAS SÃO DE CUNHO PESSOAL.  

 

BENEFÍCIOS DA PESQUISA: VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO OTIMIZAÇÃO DA 

PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE INSTRUTORES E 

DO CURSO DE MONITORES, UMA VEZ QUE ELUCIDARÁ OS VALORES PESSOAS 

ASSOCIADOS COM ESSA PRÁTICA. NUMA PERSPECTIVA MAIS AMPLIADA, A 

PRESENTE PESQUISA TRARÁ AVANÇOS PARA A REFLEXÃO ACERCA DO 

PROCESSO DE TREINAMENTO FÍSICO NO EXÉRCITO, CONTRIBUINDO PARA O 

CRESCIMENTO CIENTÍFICO DESSA PRÁTICA EM NOSSO PAÍS. VOCÊ RECEBERÁ 

UM RESUMO DOS ACHADOS DESSA PESQUISA, PARA ARMAZENAMENTO EM SEUS 

ARQUIVOS PESSOAIS.  

 

ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: EM QUALQUER MOMENTO VOCÊ PODERÁ 

OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE TODOS OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA 

PESQUISA E NAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. TEM TAMBÉM A 

LIBERDADE E O DIREITO DE RECUSAR SUA PARTICIPAÇÃO OU RETIRAR SEU 

CONSENTIMENTO EM QUALQUER FASE DA PESQUISA, BASTANDO ENTRAR EM 

CONTATO COM O PESQUISADOR. CASO VOCÊ TENHA ALGUMA RECLAMAÇÃO 

OU QUEIRA DENUNCIAR QUALQUER ABUSO OU IMPROBIDADE DESTA 

PESQUISA, ENTRE EM CONTATO COM O COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA 

USJT, NO NÚMERO 11 2799-1950 OU PELO EMAIL CEP@USJT.BR  

 

CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: A SUA IDENTIDADE E 

DE TODOS OS VOLUNTÁRIOS SERÃO MANTIDAS EM TOTAL SIGILO POR TEMPO 

INDETERMINADO, TANTO PELO EXECUTOR COMO PELA INSTITUIÇÃO ONDE 



 
 

SERÁ REALIZADO E PELO PATROCINADOR. NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DESTES 

DADOS, SUA IDENTIDADE SERÁ MANTIDA EM ABSOLUTO SIGILO. OS 

RESULTADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS NA PESQUISA SERÃO 

ANALISADOS E ALOCADOS EM TABELAS, FIGURAS OU GRÁFICOS E DIVULGADOS 

EM PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, PERIÓDICO CIENTÍFICO OU OUTRA FORMA DE 

DIVULGAÇÃO QUE PROPICIE O REPASSE DOS CONHECIMENTOS PARA A 

SOCIEDADE E PARA AUTORIDADES NORMATIVAS EM SAÚDE NACIONAIS OU 

INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS/LEIS LEGAIS REGULATÓRIAS 

DE PROTEÇÃO NACIONAL OU INTERNACIONAL.  

 

Consentimento Pós-Informação 

Eu,___________________________________________________________, portador da 

Carteira de identidade nº ________________________ expedida pelo Órgão _____________, 

por me considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo e da 

pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para inclusão, como sujeito 

da pesquisa. Fui informado que meu número de registro na pesquisa é __________________ e 

recebi cópia desse documento por mim assinado  

 

 

______________________ ____/____/2018            _____________________ ____/____/2018  

Assinatura do Voluntário          Data                        Assinatura do Pesquisador         Data           

 

Contato do pesquisador principal: (21) 998309051 ou angelaneves.esefex@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:angelaneves.esefex@yahoo.com.br


 
 

APÊNDICE II - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 
 

Título do trabalho científico:  
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
  
Nome completo do autor:  
 
_________________________________________________________________________________  
 
1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de minha 
propriedade.  
2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico no 
aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de publicação em 
revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação.  
3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 
ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 
somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, fazendo-
se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca.  
4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 
sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 
autorais.  
5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser feita 
com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do Exército. 
 
  

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018. 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

Roberto De Souza Assis Filho - 1° Ten. Av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

APÊNDICE III - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 
Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento 
dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direito 
Autoral), o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 
título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.  

 
1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso  
 
Título do TCC:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Nome completo do autor:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  
 
 
Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 
Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos: ( ) SIM ( ) NÃO  
 
 
Orientador:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  
 
 
Co-orientador (se for o caso):  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  
 
 
Membro da banca:  
 
_____________________________________________________________________________  
 



 
 

Membro da banca:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Membro da banca:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Data de apresentação: ____ / ____ / _______ Titulação: ________________________________  
 
Área de conhecimento: __________________________________________________________  
 
Palavras-chave (até seis): ___________________________ - ____________________________  
 
___________________ - __________________ - __________________ - _________________  
 
 
2. Agência de fomento (se for o caso):  
 
________________________________________________________________________  
 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018.  
 
 
  

 
_________________________________________________ 

Roberto de Souza Assis Filho - 1° Ten. Av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UF:SP Município: SAOPAULO 

Telefone:(11)2799-1944 Fax:  (11)2694-2512 E-mail:cep@usjt.br 

CEP: 03.166-000 

Endereço: Rua Taquari, 546 

Bairro: Mooca 

ANEXO I – Comprovante de envio do projeto 

 

 

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação das atitudes mediante à alimentação, ao exercício físico e ao 

corpo nos alunos do Curso de Instrutores e Curso de Monitores de Educação Física da Escola 

de Educação Física do Exército. 

Pesquisador: Marcelo Callegari Zanetti 

Versão:1 

CAAE: 90303518.0.0000.0089 

Instituição Proponente: Universidade São Judas Tadeu 

DADOS DO COMPROVANTE 

Número do Comprovante:055545/2018 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

Informamos que o projeto Avaliação das atitudes mediante a alimentação, ao exercício físico e 

aocorponosalunosdoCursodeInstrutoreseCursodeMonitoresdeEducaçãoFísicadaEscola de 

Educação Física do Exército que tem como pesquisador responsável Marcelo Callegari 

Zanetti, foi recebido para análise ética no CEP Universidade São Judas Tadeu- AMC 

Serviços Educacionais S/C Ltdaem24/05/2018 às19:39. 

 

 

 

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS 
TADEU - AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS S/C LTDA 

mailto:cep@usjt.br


 
 

ANEXO II – Versão Brasileira da Exercise Dependence Scale 
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1. Faço exercício para evitar ficar irritado(a). 5 4 3 2 1 

2. Pratico exercícios mesmo com lesões recorrentes. 5 4 3 2 1 

3. Costumo aumentar a intensidade do exercício para 

conseguir efeitos desejados. 5 4 3 2 1 

4. Tenho de manter sempre o tempo em que me 

exercito. 
5 4 3 2 1 

5. Eu prefiro me exercitar a passar o tempo com a 

família e amigos(as). 
5 4 3 2 1 

6. Eu gasto muito tempo fazendo exercícios. 5 4 3 2 1 

7. Faço mais exercício do que pensava. 5 4 3 2 1 

8. Quando eu me exercito, diminuo a ansiedade. 5 4 3 2 1 

9. Eu me exercito quando estou lesionado(a). 5 4 3 2 1 

10. Aumento a frequência com que me exercito para 

conseguir os efeitos desejados. 
5 4 3 2 1 

11. Tenho de manter sempre a frequência dos 

exercícios. 
5 4 3 2 1 

12. No trabalho/escola, penso em exercício quando 

deveria estar concentrado. 5 4 3 2 1 

13. Eu passo a maior parte do meu tempo livre fazendo 

exercícios. 
5 4 3 2 1 

14. Em me exercito mais do que esperava. 5 4 3 2 1 

15. Faço exercícios para diminuir a tensão. 5 4 3 2 1 

16. Pratico exercícios mesmo com problemas físicos 

persistentes. 
5 4 3 2 1 

17. Costumo aumentar a duração dos meus exercícios 

para conseguir os efeitos desejados. 
5 4 3 2 1 



 
 

18. Tenho de manter a intensidade dos exercícios. 5 4 3 2 1 

19. Escolho me exercitar a passar tempo com a 

família/amigos(as). 
5 4 3 2 1 

20. Gasto grande parte do meu tempo fazendo 

exercícios. 
5 4 3 2 1 

21. Eu me exercito mais do que planejava. 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III - Versão Brasileira da Muscle Appearance Satisfaction Scale 
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1 - Quando eu olho para meus 

músculos no espelho, em geral 

fico satisfeito com o tamanho 

atual deles. 

5 4 3 2 1 

2 - Se meus horários me forçam a 

perder um dia de treino na 

musculação, fico muito chateado. 
5 4 3 2 1 

3 - Pergunto com frequência a meus 

amigos e/ou parentes se estou grande. 
5 4 3 2 1 

4 - Estou satisfeito com o tamanho de 

meus músculos. 
5 4 3 2 1 

5 - Eu frequentemente gasto dinheiro 

com suplementos para o aumento dos 

meus músculos. 
5 4 3 2 1 

6 - Acho legal usar esteróides para 

aumentar os meus músculos. 
5 4 3 2 1 

7 - Acho que estou viciado em fazer 

musculação. 
5 4 3 2 1 

8 - Se meu treino é ruim, sinto que isso 

terá efeito negativo no resto do dia. 
5 4 3 2 1 

9 - Eu faria qualquer coisa para que 

meus músculos cresçam. 
5 4 3 2 1 

10 - Eu geralmente continuo 

treinando, mesmo quando meus 

músculos ou articulações estão 

doloridos devido a treinos 

anteriores. 

5 4 3 2 1 



 
 

11 - Geralmente passo bastante tempo 

olhando meus músculos no espelho. 
5 4 3 2 1 

12 - Eu passo mais tempo na 

academia treinando do que a maioria 

das outras pessoas. 

5 4 3 2 1 

13 - Para ficar grande, é preciso ser 

capaz de ignorar muita dor. 
5 4 3 2 1 

14 - Eu estou satisfeito com minha 

definição muscular. 
5 4 3 2 1 

15 - Minha autoestima está muito 

relacionada à aparência de meus 

músculos. 

5 4 3 2 1 

16 - Eu geralmente ignoro muitas dores 

enquanto estou em treinamento para 

ficar grande. 

5 4 3 2 1 

17 - Tenho que aumentar meus 

músculos, não importa o que eu tenha 

que fazer. 

5 4 3 2 1 

18 - Geralmente peço às pessoas 

que me confirmem se meus 

músculos estão bastante grandes. 
5 4 3 2 1 

19 - Muitas vezes acho difícil deixar 

de verificar o tamanho de meus 

músculos. 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


