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Resumo 

O sono é um processo essencial para propiciar a restauração corporal e o reequilíbrio 

homeostático dos atletas. Além de funções fisiológicas, seu papel também está claro em 

funções endócrinas, imunológicas e de desempenho cognitivo. No entanto, um eventual 

efeito da viagem pode alterar o padrão de sono de atletas, com implicações para o 

estresse-recuperação e atenção, bem como para a relação entre essas variáveis 

supracitadas. O objetivo foi analisar os índices de cronotipo, qualidade do sono, estresse-

recuperação e atenção, em atletas de futebol universitário de Natal-RN nos momentos – 

pré e pós-viagem – para competição. A amostra foi constituída por 16 atletas de futebol 

universitário, do sexo masculino, que responderam a questionários (Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburgh - IQSP; Avaliação de Cronotipo de Horne e Ostberg e RESTQ-

Sport) e realizaram a tarefa atencional de execução contínua (CPT). Uma alta pontuação 

(acima de 5 pontos) no IQSP, sugerindo uma qualidade de sono ruim nos dois momentos. 

Quando comparados os momentos pré e pós-viagem, de cada variável, foram encontradas 

diferenças significativas apenas nas escalas de Recuperação Geral e de Recuperação 

Específica. Foi encontrada uma moderada e inversa associação entre qualidade de sono e 

escores de cronotipo no momento pré-viagem. Já no momento pós-viagem, foi encontrada 

uma correlação moderada e inversamente proporcional entre a qualidade do sono e os 

percentuais de resposta correta da atenção seletiva, além de correlações moderadas e 

diretamente proporcionais entre o cronotipo e o percentual de respostas corretas do alerta 

fásico. Portanto, esses resultados contrariam nossas hipóteses, principalmente, de que os 

índices de estresse estariam mais elevados após viagem e o desempenho atencional 

prejudicado. Novos estudos, com amostras maiores e utilização de grupo controle são 

relevantes para tentar confirmar as evidências de um eventual efeito viagem. 

Palavras-chave: sono; estresse-recuperação; atenção; futebol; viagem. 
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Abstract 

Sleep is an essential process for providing the body restoration and homeostatic 

rebalancing of athletes. In addition to physiological functions, its role is also clear in 

endocrine and immune functions and cognitive performance equally. However, a possible 

effect of the trip can change the sleep patterns of athletes with implications on stress-

recovery and attention, as well as the relationship between these variables. The purpose 

was to analyze the travel effect in sleep quality, stress-recovery and attention in college 

football athletes. The sample consisted of 16 athletes from college football, males, who 

responded to questionnaires (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI; Chronotype 

Assessment Horne and Ostberg and RESTQ-Sport) and performed the Continous 

Performance Task (CPT). There was a high score (up to 5 points) in the PSQI in two 

moments. This result suggests a poor sleep quality. When comparing the pre and post-

trip, of each variable, there were significant differences only in the General Recovery 

scales and Specific Recovery. There was a moderate and inverse association between 

sleep quality and chronotype scores in the pre-trip condition. In the post-trip condition, 

there was a proportional inversely and moderate correlation between sleep quality and 

correct response percentage of selective attention. Furthermore, there was also a directly 

proportional and moderate correlation between the chronotype and the percentage of 

correct answers of phasic alert. Therefore, these results contradict our hypothesis, 

especially about the stress levels that were higher after the trip and impaired attentional 

performance. Future studies with larger samples and using a control group are relevant to 

try to confirm the evidence of a possible travel effect. 

Key words: sleep; recovery-stress; attention; football; travel. 
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1. Introdução 

O contexto atual de organização do futebol brasileiro tem gerado uma vasta discussão 

sobre os fatores humanos no esporte e as eventuais limitações concernentes ao desempenho 

esportivo. Tal discussão tem se desenvolvido nos últimos anos e originou a criação do "Bom 

Senso FC". Trata-se de um movimento liderado por experientes jogadores do futebol brasileiro 

que, dentre outras questões, abordam temáticas relacionadas à saúde física e psíquica dos atletas 

de futebol (www.bomsensofc.com, recuperado em 24 de março de 2014). 

Em um dossiê entregue à entidade máxima do futebol no país – CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol) – os atletas elencaram onze pontos considerados nocivos à saúde física e 

mental, supostamente relacionados ao excesso de jogos e competições e ao período inadequado 

de recuperação entre um jogo e outro. Dentre os pontos do dossiê estão: queda do poder de 

atenção (concentração); aumento da irritabilidade; limitação da capacidade de tomar decisões; 

maior propensão às lesões; diminuição das defesas imunológicas do organismo; aumento da 

ansiedade; diminuição da autoconfiança e da criatividade (Calçade, 2013).  

Esses apontamentos estão de acordo com alguns estudos que discutiram a recuperação 

de atletas no contexto do futebol (Dupont et al., 2010; Kellman, 2010). Alguns dos pontos 

levantados pelo “Bom Senso Futebol Clube” – excessivo número de jogos e tempo e condição 

insuficiente de recuperação – podem ser compreendidos sob o prisma cronobiológico, ou seja, 

por meio das relações temporais associadas aos programas de treinamento e competição.  

 As relações temporais estabelecidas incluem os padrões de sono dos atletas, os cochilos 

durante o dia, as viagens para partidas “fora de casa” e um eventual “efeito da primeira noite” 

naqueles casos em que as competições demandam viagens (eventualmente longas) e uma 

posterior adaptação dos atletas, como evidenciado no “Super Clássico das Américas” (Brasil x 

Argentina) em outubro de 2014 (Lozetti, 2014). Desse modo, os diferentes horários de jogos e 

http://www.bomsensofc.com/


14 
 

uma rotina intensificada por viagens e deslocamentos constantes podem resultar em alterações 

dos padrões de sono e vigília dos atletas, o que implicaria em diferentes horários de dormir e 

acordar, manifestando padrões irregulares de sono e influenciando sua qualidade e quantidade 

(Fowler, Duffield, & Vaile, 2015; Fullagar et al., 2015).  

          O sono possui a capacidade de restauração de funções fisiológicas e psicológicas, e é 

considerado uma estratégia crucial, especialmente no contexto esportivo, para a ótima 

recuperação dos atletas (Bauman 2008; Davenne 2009). Assim, o eventual aumento da 

frequência dos padrões de sono “sub-ótimos” (abaixo do necessário) em atletas de futebol 

significaria uma causa comum, de insuficiente recuperação, após treinamento ou competição. 

Várias situações e condições típicas do futebol poderiam implicar em estresse e, 

consequentemente, afetariam o sono. Potenciais estressores, agudos e crônicos, que podem 

influenciar a quantidade e qualidade do sono em atletas de futebol estão descritos na tabela 

abaixo: 
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Tabela 1. Potenciais estressores agudos e crônicos da quantidade e na qualidade do sono em 

jogadores de futebol de elite 

Estressores agudos (durante e após um jogo de futebol) 

Luz policromática (2000 lux) no estádio 

Excitação e ativação como consequência da competição 

Humor relacionado ao resultado da partida 

Jogo fora: “efeito da primeira noite” durante a primeira noite no hotel; luz no 

aeroporto; luz no avião; cumulativa fadiga de viagem ao longo da temporada. 

Uso de dispositivos eletrônicos de mídia, com luz artificial (tablets, smart phones) 

Consumo de cafeína e (ou) álcool 

Cochilo diurno 

Estressores Crônicos 

Inconsistência nos períodos das partidas levando a uma rotina de sono irregular 

Cochilo diurno 

Cronotipo individual (especialmente para o perfil vespertino) conflitando com as 

demandas do clube 

Sessões de treinamento iniciando pela manhã cedo 

(Adaptado de Nédélec et al., 2015) 

Como descrito, a maioria dos estudos com atletas de futebol são realizados no âmbito 

profissional ou com atletas ainda nas categorias de base (em formação), em um contexto 

caracterizado pelo alto rendimento ou pelo processo de especialização, no caso dos jovens em 

formação, nas categorias iniciais. Logo, são escassos estudos com atletas universitários fora do 

contexto norte americano, especialmente de futebol, o que denota uma carência de maior 

compreensão sobre os fatores humanos neste ambiente esportivo e educacional. Esse fato é 

ainda mais marcante em sociedades que ainda não têm a cultura de conciliar esporte de 

rendimento e educação no ensino superior. 
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No ambiente universitário, a prática de esportes se difere do âmbito profissional, em 

virtude de algumas particularidades desse contexto. Espera-se uma influência dos fatores 

positivos do desenvolvimento biopsicossocial dos alunos atletas durante os anos no ensino 

superior, notadamente, nos aspectos social, educacional, profissional e atlético (Howard-Hamil 

& Sina, 2001). No caso de alunos atletas, tais particularidades são ressaltadas, dada as 

responsabilidades inerentes ao âmbito acadêmico e ao âmbito esportivo, e as implicações destas 

no estresse cotidiano e nas respectivas estratégias de enfrentamento (Kimball & Freysinger, 

2003).  

A transição da escola (ensino médio) para o ensino superior pode implicar em 

transformações para os universitários, particularmente, aos alunos-atletas (universitários), do 

primeiro ano de curso (calouros), que ingressaram recentemente no ensino superior. Alguns 

achados verificaram que dificuldades na adaptação foram refletidas no desempenho acadêmico 

e que este pode ser aumentado por meio da auto-eficácia. Nesse caso, os estudantes (atletas) 

podem ser submetidos a situações de pressão, a altos níveis de exigências, o que requer eficiente 

gestão do tempo mediante um novo estilo de vida (Stevens et al.,2013). 

Alunos atletas (universitários) são confrontados ao longo de sua formação acadêmica 

com os mesmos desafios e estressores de universitários não atletas. Adicionalmente, deles se 

exigem habilidades para lidar com os desafios do ambiente esportivo de competição (por 

exemplo, demanda de tempo, demanda física e cognitiva, e programações de viagens). Sendo 

assim, a vida universitária representa um estágio no qual os indivíduos apresentam muita 

tendência para a mudança e assunção de novos hábitos (Kleinjan & Engels, 2014; Vicary & 

Karshin, 2002).  

As mudanças advindas da vida universitária podem resultar em alterações no padrão do 

ciclo sono e vigília e em alterações das rotinas de estudo, sociais (familiares) e, por vezes, de 
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trabalho ou estágio profissional, o que possivelmente remete o aluno-atleta a uma jornada 

sobrecarregada, com muitas responsabilidades e restrições de horários, especialmente para a 

recuperação posterior aos treinamentos e competições (Gefen & Fish, 2013; Murdok, 2013). 

Nessas, os atletas podem sofrer efeitos deletérios de distúrbios do sono pós-jogo de futebol que 

vão implicar em fadiga (física e mental) associada à inibição da síntese de glicogênio e do 

aumento da depleção muscular, além de prejuízos no funcionamento cognitivo (Nédelec, 

Halson, Abaidia, Ahmaidi, & Dupont, 2015).  

No caso de alunos-atletas o esforço cognitivo demasiado em virtude das atividades 

acadêmicas e esportivas, sobretudo em períodos de competição e de avaliações acadêmicas, 

poderia implicar em estados de fadiga mental e, subsequentemente, de eventual diminuição da 

disposição desses indivíduos. Isso impactaria no estado de alerta durante os noventa minutos 

de uma partida de futebol, uma vez que no curso de um jogo novos eventos se apresentam, 

instantânea e constantemente, sugerindo uma forte relação entre os processos mentais 

(pensamento) e as habilidades físicas e técnicas (ação) (Moran, 2012).  

O alerta é um componente da atenção e corresponde ao nível de ativação (arousal) do 

indivíduo, ao seu nível de atividade mais geral, à capacidade de dar respostas verbais, motoras 

ou intelectuais (Oken, Salinsky, & Else, 2006). Assim, a atenção é um processo cognitivo 

imprescindível para o futebol de rendimento e também pode sofrer influência de alterações do 

sono e do estresse (Oudejans et al., 2011; Whitney & Hinson, 2010).  

No esporte universitário brasileiro, essas constatações podem ser exacerbadas, uma vez 

que predomina um modelo de universidade inflexível, no qual os horários de aula e de 

treinamentos não são considerados de modo a se compatibilizar as obrigações acadêmicas e 

desportivas. Consequentemente, os alunos têm dificuldades para conciliação de horários e 
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compromissos nos variados âmbitos da vida, em geral, caracterizando uma dupla (ou tripla) 

jornada de aluno-atleta (e trabalhador).    

1.1. O Sistema de Temporização Circadiano e o Ciclo Sono e Vigília 

Organismos vivos apresentam oscilações temporais em períodos de sono e vigília, de 

flutuações diárias da temperatura corporal e de hormônios como somatropina (GH), cortisol e 

melatonina (com variações de expressões máximas a mínimas). Tais oscilações são 

denominadas ritmos biológicos (Marques & Menna-Barreto, 2007). Halberg (1958) apresentou 

o termo “circadiano” (cerca de um dia) para qualificar ritmos com periodicidade de 

aproximadamente 24 horas.  

Tal qualidade sugere que os organismos possuem estruturas geradoras de sua própria 

ritmicidade, ou seja, que atuam mesmo na ausência de pistas temporais externas. A ritmicidade 

é gerada endogenamente e sincronizada às pistas socioambientais pelo sistema de temporização 

circadiano (STC) e seus osciladores, localizados nos núcleos supraquiasmáticos (NSQs) do 

hipotálamo (Moore, 1983). Assim, o período endógeno de um ritmo, geralmente, diferencia-se 

do período do ciclo ambiental com o qual é sincronizado, sendo ligeiramente maior ou menor 

(Aschoff, 1965). 

Além dos núcleos, diversos osciladores compõem o STC e estão situados em outras 

áreas do sistema nervoso central e em tecidos periféricos – fígado, pulmões, rins e coração – 

constituindo, assim, um sistema multioscilatório (Brandstaetter, 2004; Weinert, 2005). O STC 

é constituído por um conjunto de estruturas neurais especializadas e interligadas que, além de 

seu marca-passo central, possuem vias de sinalização (Dibner et al., 2010).  

As vias aferentes (de entrada) tais como as retinianas (células fotorreceptoras) são 

importantes para sincronização dos ritmos biológicos às pistas socioambientais por meio do 

tracto retino-hipotalâmico (TRH), a principal via de condução luminosa. Além desse, outras 
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vias importantes são a do tracto geniculo-hipotalâmico (TGH) e a via rafe-NSQ (Ukai & Ueda, 

2010). O TGH é originado no folheto intergeniculado, localizado no complexo geniculado 

lateral do tálamo, de onde recebe projeções diretamente da retina, igualmente ao que ocorre no 

NSQ. Isso permite ao TGH mediar indiretamente as informações fóticas do ambiente e as 

informações não fóticas para o NSQ. Por último, a via rafe-NSQ tem origem no núcleo da rafe 

mesenfálica e é a principal porta de entrada não fótica no NSQ, além de participar na modulação 

da sincronização fótica (Golombek & Rosenstein, 2010). 

Já as vias eferentes (de saída) conectam o marca-passo aos efetores comportamentais - 

músculos e glândulas espalhados por todo o corpo. A principal destas vias se direciona para 

outros núcleos do hipotálamo, a rafe, o tálamo e a área pré-óptica. O sinal circadiano é assim 

enviado para os sistemas endócrino e nervoso e, posteriormente, repassado aos demais sistemas 

(Golombek & Aguilar-Roblero, 2003). Uma outra via eferente atua na regulação da secreção 

de melatonina pela glândula pineal. A melatonina atua como sinalizador das fases de claro e 

escuro, ou seja, do comprimento do dia, uma vez que este hormônio está diretamente 

relacionado com a noite (escuridão) e inversamente relacionado com o dia (claridade) (Lewy et 

al., 2009).  

Diante do exposto, pode-se compreender como o STC possibilita a sincronização entre 

os ritmos endógenos (Organização Temporal Interna) e as pistas do ambiente, como horários 

de estudo, trabalho, treinamento, competição e repouso (Organização Temporal Externa) 

(Belisio, 2014). O mecanismo sincronizador é importante para compreensão da capacidade de 

responder antecipadamente (funções e comportamentos) às demandas ambientais e de favorecer 

a adaptação. Entretanto, na presença de pistas temporais os ritmos endógenos devem se ajustar 

aos ciclos socioambientais. O processo de ajustamento do organismo a ciclos ambientais se 

denomina arrastamento. 
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 Um ritmo arrastado demonstra relações de fase estáveis com o ciclo arrastador, ou seja, 

com as pistas temporais às quais o ritmo está sincronizado. Por exemplo, o ritmo da temperatura 

central é sincronizado ao dia-noite (Refinett & Menaker, 1992). O ciclo claro-escuro é o 

zeitgeber circadiano mais relevante para o ajustamento temporal entre organismo e ambiente 

na espécie humana e influencia vários ritmos biológicos, dentre eles o ciclo sono e vigília 

(Lavie, 1989).  

 Apesar de ainda não haver consenso quanto à exata função do sono, sua conservação 

ao longo da escala evolutiva das espécies animais indica possibilidades de haver uma função 

fisiológica relevante, pois os efeitos restaurativos e de bem-estar proporcionados por uma boa 

noite de sono já são passíveis de constatação, bem como seu papel em funções endócrinas, 

imunológicas e de desempenho cognitivo, o que pode gerar impacto no trabalho, nos estudos e 

demais esferas da vida social (Durmer & Dinges, 2005; Kendall, Kautz, Russo, & Killgore, 

2006; Lim & Dinges, 2008). Nesse sentido, conhecer os mecanismos de regulação do ciclo sono 

e vigília e as respectivas regiões cerebrais subjacentes a este fenômeno é fundamental. 

O sono é regulado por dois processos distintos: o processo homeostático (S); e o 

processo circadiano (C). O primeiro processo é relativo à regulação do sono em função do 

equilíbrio entre o tempo de vigília e a quantidade de sono. Há uma maior ou menor propensão 

ao sono em função da vigília e do sono anteriores. O processo circadiano se refere à alternância 

– rítmica e de aproximadamente 24 horas – entre os períodos de alerta e sonolência e à alta e 

baixa propensão ao sono como fruto de um controle (marca-passo) circadiano interno, de modo 

que o dormir/despertar é influenciado pela sincronização rítmica (Archemann & Borbély, 

2011). 

Outro mecanismo regulador do sono é o seu caráter cíclico, com periodicidade menor 

que 20 horas (ultradiano) e que corresponde aos sonos REM (Rapid Eye Movements) e NREM 
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(Non Rapid Eyes Movements). O sono REM pode ser também denominado sono paradoxal 

(dissociativo) em virtude de sua atividade onírica intensa, rápidos movimentos dos olhos, 

tonicidade muscular intensificada e maior profundidade da respiração (Purves et al., 2010). 

Já o sono NREM se caracteriza pela diminuição da frequência cardíaca e respiratória, 

além da diminuição do tônus muscular. É ainda subdividida em quatro estágios 

progressivamente mais profundos de sono, sendo os dois últimos relativos ao sono de ondas 

lentas. Por fim, também é considerado o estado restaurador das funções orgânicas, com o 

aumento da secreção da somatropina (GH – hormônio do crescimento) e do cortisol, que 

prepara o indivíduo para o início da vigília (Aschoff, Daan, & Honna, 1982).  

As diferenças nas predileções pelos horários de sono e vigília refletem a preferência 

individual em alocar o sono temporalmente com relação ao ciclo claro e escuro. Essas 

preferências caracterizam os perfis cronobiológicos – cronotipos. A classificação é dada em 

três categorias, de acordo com as tendências individuais em relação aos horários de dormir e 

acordar, sendo o matutino aquele indivíduo que prefere dormir e acordar cedo (1), enquanto o 

vespertino prefere dormir e acordar mais tarde (2). Já os intermediários se caracterizam por 

horários de dormir e acordar moderados (3) (Martino, 2009). 

Essa classificação é ampliada por Martynhak et al. (2010), que sugerem uma nova 

categoria – bimodal – para aqueles indivíduos que alternam suas preferências relativas aos 

horários de dormir (cedo ou tarde) e de realização de atividades. Outra variação individual 

importante diz respeito à duração do sono. Neste caso, a classificação é dividida em pequenos 

dormidores, com tempo total de sono entre 5 e 6h por noite; médios dormidores, com tempo 

total de sono 7 e 8h por noite; e grandes dormidores com duração entre 9 e 10h por noite (Rente 

& Pimentel, 2004). Essa classificação se dá com base nas necessidades individuais e é 
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importante para se entender como alguns indivíduos podem dormir menos do que outros sem 

necessariamente estarem privados de sono. 

A privação de sono é uma alteração homeostática subsequente a um período prolongado 

de vigília ou de fragmentação do sono. A privação pode ser crônica ou aguda. Na privação 

crônica o indivíduo está privado de algumas horas de sono por vários dias, de maneira 

recorrente e por tempo prolongado. Já na privação aguda, o indivíduo fica privado de sono por 

várias horas de maneira consecutiva, sem episódios de sono diurnos ou “cochilos” (McEwen, 

2006).  

No caso de atletas, viagens para competições podem representar alterações dos padrões 

de sono e vigília e, eventualmente, em privação e má qualidade do sono. Tais prejuízos 

poderiam impactar também funções cognitivas, na regulação do estresse e, consequentemente, 

na recuperação destes atletas. Por isso, faz-se fundamental compreender como a viagem pode 

influenciar o sono e variáveis inter-relacionadas.   

 

1.2. Sono e “Efeito Viagem” 

 Atletas de futebol universitário eventualmente se locomovem para várias regiões em 

virtude das competições, o que significa se hospedar em hotéis, em ambientes de concentração 

distintos de suas residências e das condições com as quais já estão familiarizados. Essa é uma 

parte essencial da vida esportiva, tanto para rotinas de competição como de treinamentos 

(menos usualmente). 

A viagem de longa distância é associada a um grupo de efeitos negativos transitórios, 

reunidos no termo “fadiga da viagem” (McGuckin et al., 2015). Esta resulta de uma ansiedade 

sobre a viagem, das mudanças provocadas na rotina diária do indivíduo e da desidratação 

provocada pelo tempo exposto ao ar seco da cabine da aeronave (Waterhouse, Reilly, & 
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Edwards, 2004). É importante observar que a “fadiga da viagem” é distinta da fadiga 

relacionada ao jet lag. Neste caso, a principal diferença reside no efeito da mudança de fusos 

horários presente. 

A rápida travessia de fusos horários em vôos transmeridionais propicia comumente 

desconfortos de ordem psicofisiológica. Quando ocorre a dessincronização entre os sistemas 

geradores de ritmo interno e o meio ambiente e social, ocasionado por viagem rápida através 

de múltiplos fusos horários (igual ou maior que três), tem-se a chamada síndrome do jet lag, 

caracterizada por distúrbios gastrointestinais, déficit cognitivo, alterações do apetite, do humor 

e do ciclo do sono e vigília (Waterhouse, Edwards, & Reilly, 2009). 

A influência do jet lag (viagens internacionais) já tem sido bem demonstrada e debatida. 

Por isso, tais discussões não serão aprofundadas no presente trabalho. Não obstante, faz-se 

importante mencionar que as viagens, por si só, podem resultar em prejuízos à saúde, à 

motivação individual e à qualidade de sono, os quais podem afetar a recuperação atlética. Além 

disso, alterações do sono durante ou após a viagem podem ter implicações para o humor, para 

a fadiga aguda e pode trazer dificuldades em iniciar o sono no destino de chegada (Samuels, 

2012).  

Tais alterações, durante a noite de sono, poderão refletir negativamente na qualidade do 

sono do atleta e, por consequência, na saúde e na funcionalidade restaurativa do atleta. Ainda 

que uma clara definição do termo qualidade de sono ainda não esteja bem estabelecida, este 

pode ser mais bem descrito como “a satisfação pessoal da experiência de sono” (Krystal & 

Edinger, 2008). Nesta direção, há um efeito específico que está fortemente associado com a 

qualidade do sono e com estas viagens: o “efeito da primeira noite” (EPN). 

O “efeito da primeira noite” tem sido reconhecido em estudos de polissonografia desde 

1964 e pouco tempo depois foi descrito com mais detalhes (Agnwe et. al., 1966; Rechstaffen 
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&Verdone, 1964). O EPN pode ser ocasionado em função do desconforto ou mesmo pela 

ausência de um estado de relaxamento considerável ao deitar-se para dormir. Semelhantemente, 

os efeitos gerados em condições laboratoriais também podem ser encontrados quando se dorme 

fora de seu ambiente familiar, habitual (Moser et al., 2010). 

As principais características dizem respeito a um aumento na latência para início do 

sono e uma diminuição do tempo total de sono, mesmo em indivíduos sonolentos. Outras 

peculiaridades são a latência para o início do sono REM, diminuição do período de sono REM 

(privação de sono REM), além do aumento no número de despertares noturnos (Gouveris et al., 

2009; Tamaki, Nittono, & Hayashi, 2005). Em suma, há ligeiras perdas no tempo de sono total 

e no estágio 3 (ou estágio 4 para alguns teóricos), e uma perda severa na fase REM (Monroe et. 

al., 1965; Wilkinson, 1968).  

As implicações do EPN podem ser intensificadas de acordo com o estresse da 

competição e com o pouco tempo de recuperação típico das competições universitárias 

nacionais, elevando à probabilidade de episódios de privação de sono. Uma das consequências 

da privação pode ser a sonolência diurna excessiva, caracterizada por uma forte propensão ao 

adormecer (Miley, Kecklund, & Akerstedt, 2016). 

Além da sonolência, outro eventual fenômeno relacionado à privação e às rotinas de 

treinamento e competição esportiva é a fadiga. A fadiga é diferente da sonolência por se 

caracterizar por uma sensação de exaustão associada à diminuição da motivação e do 

desempenho em níveis ótimos (Silber, 2006). Sua conceituação está mais próxima à percepção 

de esforço (físico e mental) individual.  

De uma perspectiva fisiológica do exercício, a fadiga pode ser compreendida como uma 

incapacidade de manter o nível de potência necessário para manter o trabalho muscular em 
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determinada intensidade, sendo um fenômeno possivelmente reversível com o devido repouso 

(Kenney, Wilmore, & Costill, 2012).  

De outra perspectiva, a fadiga é concebida por uma resposta generalizada ao estresse 

sobre um período de tempo específico, com efeitos agudos ou crônicos, que são confinados aos 

estados subjetivos ou estendidos aos aspectos mensuráveis do desempenho do indivíduo, de 

modo que o sono e a ansiedade parecem influenciar no seu surgimento (Cameron, 1973).  

Diante do exposto, estima-se que o padrão e a qualidade do sono de atletas universitários 

podem impactar nos respectivos níveis de sonolência e fadiga, principalmente, nos momentos 

mais críticos do treinamento, da rotina acadêmica e, sobretudo, durante as viagens para as 

competições. Nestas ocasiões a fadiga pode ser intensificada e alterações do sono podem 

ocorrer (Samuels, 2012). 

 

1.3. Sono no Esporte 

Dentre os vários aspectos que perpassam a restauração psicofisiológica, o sono tem sido 

notadamente reconhecido como a melhor estratégia de recuperação disponível para o atleta 

(Bauman, 2008; Davenne 2009), e se constitui, assim, fator relevante na obtenção do alto 

rendimento esportivo (O’Toole, 2005). Conciliar rotinas de treinamento, de competição, 

acadêmicas e, às vezes, de trabalho proporciona reflexões não apenas sobre a gestão, mas 

também sobre a alocação temporal. Essas peculiaridades são relevantes para compreensão do 

atleta de futebol universitário mediante uma perspectiva cronobiológica.  

No atual cenário futebolístico competitivo, a exigência por grandes resultados aliada à 

alta intensidade das competições demanda cada vez mais eficácia nas estratégias de recuperação 

adotadas por atletas e equipes para a devida elaboração da periodização do treinamento 
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desportivo. No esporte de rendimento, o sucesso é alcançado mediante uma ótima preparação 

e adequada recuperação entre os períodos de treinamento e competição. 

Em uma compreensiva e pioneira revisão sobre sono e desempenho no esporte, 

Postolache et al. (2005) apontou que há pouco conhecimento científico acerca da relação entre 

sono, recuperação pós exercício e performance em atletas de elite. Durante o sono, os benefícios 

psicofisiológicos de restauração podem ser minimizados em uma temporada marcada por 

múltiplos treinamentos, competições e viagens, causando decréscimos no desempenho 

esportivo. A função restaurativa do sono, então, não seria contemplada, impactando 

negativamente no desempenho, pois a maior parte do processo de restauração é propiciada na 

fase NREM do sono (Benington & Heller, 2005). 

A fase NREM se relaciona à conservação de energia e ao sistema nervoso de 

recuperação, estimulando a secreção de hormônios anabólicos que incrementam a síntese de 

proteínas e mobilizam os ácidos graxos para o fornecimento de energia (Tufik, 2008).  A 

realização de ciclos completos durante uma noite de sono proporciona a concretização dos 

estágios mais profundos do sono ou Sono de Ondas Lentas (SOL) na fase NREM, momento em 

que o hormônio do crescimento (GH) tem o seu pico de secreção. Esse hormônio atua como 

reparador do tecido muscular de atletas submetidos a uma rotina intensa de treinamentos e 

partidas, com cargas de volume e intensidade elevadas (Tufik, 2008).  

Por outro lado, o papel da fase REM está associado à ativação cerebral periódica, a 

processos recuperativos localizados e à regulação emocional (Siegel, 2005). Ribeiro e Nicolelis 

(2004) demonstram que essa fase possui forte relação com a consolidação da memória e da 

aprendizagem, por meio da assimilação da tarefa aprendida. Esses são alguns processos 

extremamente relevantes para uma população de atletas universitários, ademais, sabe-se que o 

exercício físico durante a noite pode modular a ocorrência e duração das fases do sono, 
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causando atraso do início da fase REM (10 minutos), bem como sua redução (2-5 minutos) 

(Driver & Taylor, 2000).  

Estudos mostram que a quantidade de sono que um atleta de elite (alto rendimento) 

obtém é ditada pelo seu período de treinamento (Forndran et al., 2012; Sargent, Halson, & 

Roach, 2014). Os treinamentos no início da manhã podem diminuir consideravelmente o 

período de sono e aumentar os níveis de fadiga pré-treino (Lastella, Roach, Halson, & Sargent, 

2015). Nesta direção, tem sido sugerido que a privação de sono poderia ter efeitos negativos na 

performance de treinamento, sobretudo se esse é realizado pela manhã cedo (Lastella, Lovell, 

& Sargent, 2014; Sargent et al., 2014).  

Atletas de endurance (corrida de aventura) foram investigados durante a realização de 

uma prova de 450 a 550 km em diferentes modalidades esportivas que, durante a prova, 

experimentam a condição de privação de sono. Eles apresentaram um rebote no SOL e um 

rebote período subsequente ao sono REM, como resultados mais expressivos dentre as 

modificações em sua arquitetura do sono (Antunes et al., 2005). Essas alterações também 

podem estar relacionadas ao volume de exercício e às transformações decorrentes do contexto 

da prova. 

Alternativamente, alguns estudos têm analisado os “cochilos” (power naps) como 

estratégia ante à privação parcial de sono, quando inevitável, especialmente em provas de longa 

duração (maratona, corrida de aventura, triátlon e alguma competições de vela), em que os 

atletas levam dias para concluí-las e necessitam passar muitas horas acordados. Essa estratégia 

é justificada na melhora do alerta e de aspectos do desempenho físico e mental observados após 

30 minutos de cochilo (86). Adicionalmente, “memórias motoras” são dinamicamente 

facilitadas durante cochilos na metade do dia (Nishida & Walker, 2007).  
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Stampi (1990) sugeriu um programa de alerta – Cluster napping – utilizado ao longo 

dos 94 dias de uma prova de regata. A ideia foi fragmentar o sono em cochilos de 25 a 40 

minutos para possibilitar uma rápida análise dos equipamentos e do clima quando a atleta 

acordava, de modo que dormir horas seguidas poderia implicar em uma direção distinta para o 

barco. A atleta dormiu, em média, 5,5 horas/dia e fez o melhor tempo entre as mulheres. Outros 

estudos mostram os benefícios dos cochilos durante o dia como estratégia frente à privação de 

sono, a fim de reduzir os níveis de sonolência e aumentar o estado de alerta (Postolache et al., 

2005; Waterhouse et al., 2007). 

           De fato, o cochilo parece ser útil enquanto estratégia para optimização da recuperação e 

de atenuação (compensação) naqueles casos de privação de sono (Arnold & Taylor, 2015; 

Waterhouse, Atkinson, Edwards, & Reilly, 2007). Porém, deve-se considerar hora do dia, 

estágio do sono no qual se desperta, bem como se há algum tipo de estímulo “de alerta” após o 

despertar. Enfim, o cochilo prévio à competição possui uma relação multifatorial e, assim, 

depende do horário da competição, da quantidade e da qualidade da alimentação realizada pré-

competição e das tendências individuais para lidar com a ansiedade antes do episódio 

competitivo (Tufik, 2008). 

Estudos em atletas têm demonstrado que a privação de sono está associada à redução do 

glicogênio muscular e ao estresse percebido no sprint de desempenho (Skein et al., 2011). 

Alguns estudos já demonstram que uma pobre qualidade do sono parece estar associada à 

redução da performance anaeróbica em jogadores de futebol (Abedelmalek et al., 2013). Em 

suma, é provável que a quantidade e a qualidade do sono possam impactar a performance de 

atletas (Davenne, 2009).  A interrupção e a perda de sono poderiam, então, impactar no sucesso 

e no fracasso no esporte (e na esfera acadêmica) para alguns atletas universitários. 
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Ademais, o sono tem função restauradora fundamental para o binômio estresse-

recuperação, dado que alterações do sono podem implicar em altos níveis de estresse e este, por 

sua vez, pode desencadear alterações de sono (Brink, Visscher, Coutts, & Lemmink, 2012; 

Nédelec et al., 2015). Isto é especialmente relevante quando o processo de recuperação não é 

devidamente contemplado em meio às múltiplas demandas de ser aluno e atleta. 

 

1.4. Estresse 

O estresse é um fator preponderante para compreensão da saúde e da performance 

atlética (De Rose Jr., Deschamps, & Korsakas, 2001). Esse fenômeno pode ser compreendido 

como um produto da interação do indivíduo com o meio ambiente físico, social e cultural 

(Samulski, Chagas, & Nitsch, 1996).  

Hans Selye (1952) foi o responsável por delinear uma perspectiva endócrina do estresse 

e o primeiro a reconhecer uma reação estereotipada (inespecífica) do organismo sobre 

determinadas condições com altas demandas. Ele constatou a existência de três indicadores 

objetivos: aumento do córtex supra-renal; a atrofia do tecido timonlinfático e a úlcera de 

estômago aguda. Tais achados fundamentaram o conceito global de estresse e embasaram a 

caracterização da Síndrome de Adaptação Geral (SAG), constituída por 3 fases.  

Na reação (fase) de alarme, ocorrem as primeiras transformações resultantes da ação 

primária do agente estressor. Consequentemente, há uma diminuição progressiva da resistência 

do organismo. A fase de resistência será verificada quando houver uma compatibilidade com a 

ação prolongada do estímulo estressor, implicando em adaptação à condição estressante. Neste 

caso, os sinais somáticos desaparecem completamente e há uma elevação da resistência para 

além dos níveis normais. Por fim, na fase de esgotamento, há uma adaptação inicial que, após 
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um longo período, é superada pelo efeito constante e duradouro do estressor frente à tentativa 

de adaptação (limitada) do organismo (Selye, 1981). 

Entretanto, o estresse não possui tão somente um aspecto negativo como geralmente se 

concebe pela população em geral. O estresse será classificado em função da reação específica 

do indivíduo ao estímulo estressor. Ele será positivo – eustresse – quando se apresenta uma 

reação de mobilização psicofísica adequada frente ao estímulo, propiciando um estado de 

excitação e um comportamento adaptativo.  

Por outro lado, o estresse pode ser negativo – distresse – quando a reação de mobilização 

é inadequada e o comportamento é desadaptativo, evidenciado na incapacidade do indivíduo 

lidar com o estímulo estressor (Lu et al., 2012). Além disso, o estresse pode ser analisado a 

partir dos sistemas biológico, psicológico e social, com ênfase no conceito tridimensional de 

estresse (Nitsch, 1981).  

De uma concepção biológica, Selye (1981) concebe estresse como a totalidade de 

reações de adaptação orgânica, as quais objetivam a manutenção ou o reestabelecimento do 

equilíbrio interno e/ou externo. Uma concepção mais consensual pode compreendê-lo por uma 

desestabilização psicofisiológica ou perturbação do equilíbrio (Fletcher & Scot, 2010). Esta 

perturbação pode se explicar em função da ação exacerbada do sistema nervoso simpático e à 

diminuição da atividade do sistema nervoso parassimpático em momentos de tensão (Lipp et 

al., 2005). 

Os mecanismos homeostáticos do corpo são regulados pelo sistema nervoso (SN) e pelo 

sistema endócrino (SE). O SN regula a homeostase a partir da detecção de desequilíbrios 

corporais e por meio de envio de mensagens em forma de impulsos nervosos, como resposta 

em reação ao estresse. Já o SE se caracteriza por um conjunto de glândulas que secretam 

mensageiros químicos – hormônios – na corrente sanguínea. Diferentemente do SN, que age 
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rapidamente, os hormônios atuam na coordenação da homeostase de maneira mais lenta 

(Tortora & Derrickson, 2012). 

Um aspecto intrigante da resposta ao estresse é a sua complexidade. Diversos 

mediadores do estresse têm sido descritos, incluindo neurotransmissores (por exemplo, 

noradrenalina e serotonina), peptídios (corticotropina - CRH), e hormônios esteroides (por 

exemplo, cortisol). Nesta perspectiva, discute-se que tais mediadores de estresse se sobrepõem, 

proporcionando oportunidades para interações conjuntamente, orquestrando uma notável 

capacidade do nosso cérebro para responder – e adaptar-se – a um ambiente dinâmico (Joels & 

Baram, 2009). 

           No que tange à neurobiologia do estresse, a amígdala tem um papel crucial como “botão 

disparador” das reações fisiológicas do estresse. Frente a um estímulo estressor, a amigdala 

basolateral recebe aferências do tálamo sensorial e de outras regiões do cérebro, como o córtex 

pré-frontal, filtrando o estímulo potencial e enviando-o para a amigdala central (Jankord & 

Herman, 2008). Esta, por sua vez, é responsável pela ativação da grísea periaquidutal, do tronco 

encefálico e, especialmente, do hipotálamo. Estas estruturas serão responsáveis por recrutar o 

sistema nervoso autônomo simpático e por regular o ajuste endócrino, preparando o indivíduo 

para responder, adequadamente, ao estímulo estressor (LeDoux, 2000). 

            O hipotálamo é um centro regulatório das respostas ao estresse, tendo acesso a várias 

informações provindas de diferentes partes do cérebro e de hormônios circulantes, o que torna 

possível os ajustes fisiológicos necessários à homeostase do organismo (Ulrich-Lai & Herman, 

2009).  Por meio do núcleo paraventricular, o hipotálamo regula as respostas do sistema nervoso 

autônomo e da liberação de hormônios, entre eles o hormônio liberador de corticotrofina, que 

desencadeará a liberação de hormônios do estresse pelo cortéx-adrenal, fechando uma 
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circuitaria conhecida como eixo HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) (McEwen, 

2007). 

            O eixo HPA exerce um papel vital na adaptação do organismo frente às perturbações 

homeostáticas.  A ativação do eixo HPA proporciona a secreção de glicocorticoides, os quais 

irão atuar em múltiplos níveis para redirecionar os recursos energéticos do organismo. Na 

presença de um estímulo estressor (ameaça potencial), o cérebro promove uma ativação 

adrenocortical (Sapolsky, Romero, & Munck, 2000). Esses estressores podem ser percebidos 

através da mudança de marcadores da tonalidade cardiovascular, dificuldade respiratória e 

desconforto – visceral e somático (dor). Esta seria um tipo de resposta reativa, caracterizada 

pela reação frente à representação de um estímulo (estressor) sensorial real (Herman et al., 

2003). 

            Por outro lado, a ativação do eixo HPA também pode ocorrer na ausência do estímulo 

estressor sensorial primário, que sinalize a perturbação homeostática. São respostas geradas 

centralmente e que evidenciam o esforço do organismo de preparar uma resposta (liberação de 

glicocorticoides) em antecipação a uma eventual perturbação da homeostase (Herman et al., 

2003). Esse tipo de resposta pode ser gerado por condicionamento ou de forma inata. Portanto, 

os tipos de respostas – reativa e antecipatória – são dependentes da experiência.   

            Uma ampla gama de respostas ao estresse está sob controle do sistema límbico, da 

amígdala e do córtex pré-frontal, o qual tem relação com o alerta e, sobretudo, com a atenção 

(Herman et al., 2003). Nesta direção, atletas de futebol em situação de estresse (uma cobrança 

de pênalti, por exemplo) podem ter uma maior mobilização de recursos energéticos por meio 

da ativação do eixo HPA, o que, por sua vez, pode ampliar os níveis de alerta a fim de prover 

o organismo de recursos adaptativos diante de uma situação crítica (Melville & Geisler, 2013).  
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            Um importante marcador fisiológico do estresse no monitoramento de cargas (físicas e 

psicológicas) é o cortisol plasmático, que tende a aumentar sua concentração sanguínea durante 

o período de intensificação do treinamento, enquanto a testosterona e a tiroxina exibem notável 

declínio no mesmo período (Kenney et al., 2012). O cortisol é o principal glicocorticoide 

secretado pelo córtex-adrenal e afeta significativamente o metabolismo da glicose, das 

proteínas e dos ácidos graxos.  

No entanto, esse efeito facilitador pode ser adverso em concentrações muito elevadas 

(altos níveis de cortisol), iniciando uma quebra exagerada de proteínas, desgaste dos tecidos e 

balanço nitrogenado negativo (Moreira et al., 2009). O resultado final de todo este processo 

pode ser uma condição de cetose – estágio de catabolismo que ocorre quando o fígado se utiliza 

de depósitos de gordura para produção de energia, na ausência de glicogênios (Tufik, 2008). 

A produção de cortisol ocorre em função da intensidade do exercício, porém, em atletas 

(treinados), esses níveis tendem a aumentar menos do que em sedentários (McArdle et al., 

2010). Portanto, se as sobrecargas (físicas e psicológicas) não forem devidamente controladas, 

do planejamento à aplicação dos treinamentos, poderão ocorrer mudanças no funcionamento 

do sistema autônomo, alterações nas respostas endócrinas e nos neurotransmissores cerebrais, 

além de supressão da função imune, resultando em sobretreinamento ou overtraining (síndrome 

do excesso de treinamento). 

O overtraining (OT) se configura por um estado de fadiga crônica que se evidencia no 

“declínio abrupto, aparente e inexplicável do desempenho que não pode ser remediado por 

alguns dias de repouso e dieta” (Wilmore & Costill, 2001). Dentro do quadro diagnóstico da 

síndrome são notados sintomas, tais como: apatia geral; distúrbios do sono; perda de apetite e 

de peso; alteração de humor (irritabilidade); resfriado e/ou reação alérgica; maior 
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vulnerabilidade às lesões; pressão arterial; e frequência cardíaca de repouso elevadas (Hackney 

et al., 1990).  

De uma concepção psicológica, o estresse pode ser entendido como estado de exigência 

cognitiva ou mental (Nitsch, 1981). A ênfase aqui se dá nos aspectos psíquicos do estresse, nas 

modificações cognitivas, de bem-estar e de execução da ação. O desenvolvimento dessa 

concepção ocorre com o advento da Psicologia Cognitivista (Lazarus, 1966) e de sua relação 

com outras teorias, como a teoria da ação (action-theory) (Nitsch, 1985; Nitsch & Hackfort, 

1981).  

Dessa forma, a percepção ou avaliação subjetiva seria um fator mediador da cognição 

e, consequentemente, fator preponderante para ocasionar (ou não) uma situação estressora 

(Smoll & Smith, 1989). É muito importante, neste sentido, considerar as possibilidades de 

autorregulação individual dos atletas, com especial destaque para os aspectos cognitivos 

(Nicholls et al., 2016). 

No futebol universitário, notadamente, a sobrecarga aplicada e o excesso de treinamento 

pode ser intensificado por estressores externos, tais como: responsabilidades acadêmicas e 

profissionais; expectativas por resultados em competições; e as “pressões” internas (exigência 

a si mesmo) e externas. Tais “pressões” são originadas da família, amigos e da própria comissão 

técnica, em geral –, o que pode potencializar o efeito das cargas de trabalho (Bonete & Suay, 

2003). Especificamente nessa população, a dupla (tripla) jornada referente aos papéis de atleta 

e de aluno também podem implicar em sobrecarga - física e cognitiva (Jain, 2014). 

O estresse está presente nos treinamentos e competições e demais esferas da vida de um 

atleta. Fatores sociais, educacionais, ocupacionais, econômicos e nutricionais potencializam o 

risco de desenvolvimento do OT (Costa & Samulski, 2005). Diante disso, fica claro por que o 
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OT impacta o desempenho de atletas e por que a recuperação é fundamental para prevenção e 

tratamento da síndrome do OT. 

 

1.5. Estresse e Recuperação no Esporte 

Uma perspectiva contemporânea destaca a relação existente entre estresse e 

recuperação. A ênfase se dá no equilíbrio entre os níveis de estresse e a capacidade restauradora 

(de recuperação) do atleta, pois um eventual desequilíbrio (maiores níveis de estresse e menores 

níveis de recuperação) poderia levar a prejuízos na saúde, desempenho e até mesmo à síndrome 

do OT (Costa & Samulski, 2005). 

Portanto, um maior estado de estresse ou uma mais extensiva síndrome de OT 

demandará, proporcionalmente, maior estado de recuperação a fim de se obter uma razão 

equilibrada entre estresse e recuperação. Uma parte crucial desse balanço estresse-recuperação 

é o gerenciamento do ciclo sono e vigília do atleta, especialmente durante períodos de 

treinamento intenso e de competição (Halson, 2008). No entanto, enquanto a atenção dada à 

relação entre sono e desempenho atlético já está bem estabelecida, evidências subjacentes ao 

papel do sono na recuperação ainda são pouco entendidas.  

Tal fato é surpreendente de ambas as perspectivas – científica e aplicada – dado que 

atletas, frequentemente, relatam que o sono pode ser uma ótima estratégia de recuperação, 

sendo considerado pela maioria dos especialistas do esporte como um dos modos mais eficazes 

de recuperação – física e mental – e com uma forte relação proposta entre sono e treinamento 

ótimo (Halson, 2008; Venter, 2014). Enquanto o sono REM tem um papel na ativação cerebral 

periódica, localizada nos processos recuperativos e na regulação emocional, o papel do sono 

NREM é garantir os benefícios para a conservação de energia e a restauração do sistema 

nervoso e muscular (Vyazovskyi & Delogu, 2014). 
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A recuperação é um processo inter e eminentemente (intra) individual, personalizado e 

ativo, configurado por vários aspectos – psicológicos, fisiológicos, social, de humor, 

comportamental e regenerativo – orientado para ação, a fim de reestabelecer as habilidades de 

desempenho por um devido período de tempo (Kellman & Kallus, 2001; Samulski, 2009). A 

recuperação, então, não deve ser compreendida isoladamente, caracterizada pela simples 

ausência do estressor anteriormente existente. 

Tabela 2. Aspectos moduladores do processo recuperativo 

Características da Recuperação 

Recuperação é um processo dependente do tempo. 

Recuperação é dependente do tipo e duração do estressor. 

Recuperação depende da redução, mudança ou eliminação do agente estressor. 

Recuperação é um processo específico e depende da avaliação individual. 

Recuperação termina quando o estado psicofísico de eficiência é restabelecido e a 

homeostase é alcançada. 

Recuperação inclui ações propositais (recuperação proativa), assim como processos 

psicológicos e biológicos automatizados de restauração do estado inicial 

(recuperação passiva) 

Recuperação pode ser descrita em vários níveis (fisiológico, psicológico, sociocultural e 

ambiental). 

O processo de recuperação envolve vários subsistemas orgânicos. 

Vários subprocessos de recuperação podem ser dissociados. 

Recuperação é intimamente ligada a situações cotidianas (ex: sono, contato social, 

alimentação adequada). 

(Adaptado de Kellmann et al., 2009). 

Assim, a recuperação é um processo temporal, individual, e que deve estar inserida no 

planejamento da periodização do treinamento desportivo, devidamente contemplada nas rotinas 

de treinamento, viagens e competição, a fim de reestabelecer as habilidades de desempenho por 
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um devido período de tempo. Faz-se importante diferenciar recuperação de desempenho, pois 

a primeira se refere ao nível, no qual os indicadores retornam à linha de base após um período 

distinto de exercício, destacada pela análise no curso de tempo a partir de um prévio estressor 

(viagem e; ou competição) (Fullagar et al., 2015). 

O desempenho (performance), por sua vez, é a efetivação de uma partida na qual os 

atletas desenvolvem o máximo potencial em términos individuais e coletivos, está relacionado 

às vias metabólicas predominantes em cada modalidade esportiva, aos substratos energéticos 

requisitados, grau de treinabilidade, inter-relações funcionais, dentre outros fatores 

intervenientes (Maughan et al., 2000).  

No futebol, diversos fatores também podem interferir na performance da equipe, sejam 

eles individuais ou grupais. Assim, a performance no futebol depende do domínio tático e 

técnico específico da modalidade, além do equilíbrio psíquico relevante à prática e de fatores 

fisiológicos, tornando a sua prática demasiada complexa e multifatorial (Weinberg & Gould, 

2001). Assim, faz-se importante compreender a díade estresse e recuperação, como partes 

complementares do treinamento e da competição, bem como o papel do sono neste processo.  

O monitoramento contínuo e longitudinal de medidas de sono, estresse e recuperação 

no futebol pode ser útil para a detecção de alterações disfuncionais nas fases mais precoces, de 

modo que as informações obtidas a partir dessas avaliações podem ser usadas para otimizar os 

programas de formação e de recuperação individual, com vistas à melhora do desempenho 

(Brink et al., 2010). Caso contrário, o estresse crônico do exercício (exaustivo) pode causar 

uma inibição da resistência e da disposição do atleta a suportar mais a dor, atingindo um estado 

de fadiga. 

Além da fadiga muscular, a fadiga mental também deve ser destacada com relação à 

recuperação de atletas, caracterizando-se por uma mudança no estado psicofisiológico, causado 
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por prolongados períodos de intensa demanda de atividade cognitiva (Badin, Smith, Conte & 

Coutts, 2016; Marcora et al., 2009, Smitht al., 2016). Essa mudança é gradual e cumulativa e 

pode incluir aumentada resistência contra maiores esforços (Meijman, 2000), mudanças no 

humor (Broadbent, 1979; Holding, 1983) e sentimentos de cansaço e falta de energia (Boksem 

& Tops, 2008), resultantes da atividade cognitiva e de seu custo metabólico (Parks et al., 1988). 

Cada vez mais atletas, treinadores e desportistas, em geral, assumem que a recuperação 

também deve ser aplicada para os processos mentais. A literatura sobre recuperação pós-

exercício tem focado quase que exclusivamente na recuperação da fadiga periférica (Rattray et 

al., 2015). Esta também pode impactar o funcionamento cognitivo, por meio do nível de alerta. 

Em um contra-ataque intenso, no futebol, exige-se rápido processamento de informação e 

responsividade. Isso também fica claro em outras situações comuns à dinâmica do jogo, por 

exemplo, em que o vento muda a trajetória da bola e níveis mais altos ou mais baixos de alerta 

podem determinar um desfecho bem ou mal-sucedido daquele evento esportivo. 

         O alerta tem sido enfatizado na produção e manutenção da vigilância ótima e na 

performance em tarefas conforme estudos da Psicologia Cognitiva (Posner & Petersen, 1990). 

No esporte, igualmente, o alerta é importante para o processamento e seleção de informações, 

bem como a sustentação desses processos durante a consecução do desempenho atlético. Na 

sequência, explicar-se-ão os tipos de alerta e demais componentes da atenção. 

 

1.6. Atenção 

Em 1958, Broadbent se impressionou com os achados de seu experimento, que consistia 

na apresentação de três pares de dígitos em um ouvido, ao mesmo tempo em que outros três 

pares eram apresentados no outro ouvido. Como resultado, os participantes tinham mais 
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facilidade em recordar os sons “em um único ouvido” do que nos dois ouvidos, 

simultaneamente.  

           O experimentou originou a “Teoria do Filtro Atencional” (1958), sugerindo que duas ou 

mais mensagens não podem ser processadas paralelamente ao mesmo tempo, em função de uma 

limitação do processamento individual da informação e da capacidade de armazenamento. 

Assim, as estruturas atencionais atuariam de modo a filtrar as informações mais relevantes. As 

evidências desse experimento sugeriram a ideia de seletividade como uma característica 

primordial da atenção (seletiva). 

Entretanto, modelos posteriores reformularam a teoria do filtro, ao admitir um 

processamento da informação mais amplo (Deutsch y Deutsch, 1959; Norman, 1968; Treisman, 

1969). Pashler (1994) propôs que de acordo com a situação pode-se responder a mais de um 

estímulo, pois não existiria uma limitação na capacidade de receber informações, ou seja, a 

atenção não deveria ser entendida como um processo unitário, e sim multifatorial.  

Seguindo esta linha, nota-se como os modelos atencionais se transformaram de uma 

perspectiva uni (atenção seletiva) para uma concepção ampliada, na qual o fenômeno da atenção 

é compreendido a partir de múltiplos componentes (multicomponencial). Destaca-se, assim, a 

atenção como uma função de entrada de informação e de filtragem, logo, de processamento 

central.    

Posner, Snyder e Davidson (1980) realizaram uma investigação pioneira na área da 

atenção, a fim de controlar os movimentos oculares que poderiam influenciar a resposta 

atencional, no qual os participantes respondiam a estímulos luminosos tão rápido quanto 

possível. Ele encontrou que estímulos precedidos de pistas (direção) corretas foram respondidos 

mais rapidamente do que estímulos neutros (sem direção/pista), e estes foram mais rapidamente 

respondidos do que os estímulos precedidos de pistas incorretas. No ano seguinte, os resultados 
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de um trabalho sobre o controle involuntário (automático) da atenção ampliou essa discussão 

(Jonides, 1981). Os achados do início da década de 80 sugeriram, então, a existência de dois 

modelos atencionais distintos – endógeno e exógeno.  

O sistema endógeno (top down) é um sistema descrito como voluntário, direcionado a 

metas (orientação desejável) e está relacionado com funções de processamento central. 

Nagahama et al. (2001) explica que o controle voluntário da atenção ocorre por meio de um 

acionamento – ativação – e, segundo o autor, o seu funcionamento exige o envolvimento de 

diversos processos cerebrais, mentais e fisiológicos. Os processos top-down envolvem a 

cognição geral, a representação mental do estímulo (ao qual se orienta), a motivação e a 

atividade mnemônica, todos coordenados pelo córtex pré-frontal (Pashler et al., 2001). 

Já o sistema exógeno (bottom up) é descrito como involuntário, de modo que a atenção 

é automaticamente alterada na apresentação de pistas periféricas. Corbeta e Shumann (2002) 

identificaram o sistema “bottom up” para se referir ao sistema atencional que é demandado na 

ocorrência de um estímulo inesperado e, potencialmente, importante. 

No processo bottom-up, ocorre a interação entre os estímulos percebidos e as conexões 

neurais já existentes, podendo modificar a sua arquitetura e influenciando os processos de 

ordem voluntária (Dan & Lisman, 2003). Assim, a atenção usa vias múltiplas no processamento 

de informações relevantes, isto é, processos bottom-up e top-down teriam processamentos 

paralelos (Pylyshin et al., 1994).  

O funcionamento adequado de tais sistemas pode ser modificado com relação aos 

fenômenos de sono e estresse (Ulrich-Lai & Herman, 2009; Van Dogen, Belenky, & Krueger, 

2011). Durante a privação de sono, por exemplo, há um declínio na atividade metabólica do 

córtex pré-frontal, correlacionada a declínios na atenção e a outros processos cognitivos 
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(Thomas et al., 2000). Igualmente, a região pré-frontal medial também exerce papel importante 

no processamento emocional regulado pela amígdala e pelo sistema límbico, conforme 

demonstrado em estudos de neuroimagem (Walker, 2009; Yoo et al., 2007). 

O córtex pré-frontal (CPF) estabelece conexões com quase todo o encéfalo, inclusive 

com as áreas corticais, os núcleos da base e talâmicos, o cerebelo, a amígdala e o hipocampo 

(Lent, 2010). A região cingulada anterior do CPF parece estar relacionada às emoções e à 

atenção. O CPF órbito medial está intimamente relacionado com estruturas límbicas temporais 

medias relevantes para o processamento de estados internos, tais como motivação e afeto 

(Levens et al., 2015). Isso significa conexões diretas e indiretas (via tálamo dorsal medial) com 

o hipocampo, hipotálamo, amígdala e áreas associadas (Barbas & De Olmos, 1990; Pessoa, 

2008). A relação entre o CPF e o processamento emocional é convidativa para a especulação 

de como a atenção pode ser influenciada por estados emocionais e o subsequente entendimento 

de seu componente fisiológico. 

Sob uma perspectiva fisiológica da atenção, um dos fenômenos mais importantes é o 

reflexo de orientação (Sokolov, 1982). Trata-se de várias mudanças fisiológicas que sucedem 

o organismo ante um estímulo novo.  As principais características deste tipo de reflexo são 

variações na postura corporal, especialmente nos olhos, e mudanças no sistema autonômico, 

tais como frequência cardiorrespiratória, na resposta galvânica da pele, bem como alterações 

da atividade no sistema nervoso central. Neste, é possível observar, na atividade 

eletroencefalográfica, uma dessincronização na sua carga elétrica relacionada à presença de um 

estímulo (Talamantes, 2009).  

De maneira geral, a atenção possui dois aspectos básicos. O primeiro e mais básico é o 

estado da ativação elétrica do sistema nervoso. Nesse estado é possível monitorar diversos tipos 

de estímulos (gerais) no meio ambiente. O segundo estado se caracteriza por um estado de 
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ativação mais específico. Isto é, este tipo de atividade elétrica é produzido quando focalizamos 

nossa atenção em um único estímulo ou em grupos de estímulos (Hernandez-Peon & Sterman, 

1966). Por fim, os estudos de Luria (1973) sugeriram que as áreas do lóbulo frontal e a formação 

reticular constituem um sistema que se regula em ambas as direções e representa um substrato 

neural da atenção. 

Posner e Rafal (1987) formularam o primeiro destes modelos atencionais, no qual a 

atenção é caracterizada a partir de três componentes básicos. O alerta seria a capacidade de 

facilitar o processamento e de dar respostas a qualquer estímulo. Tem-se, então, o alerta tônico 

– relativo à capacidade responsiva mais geral – e o alerta fásico – caracterizado por um aumento 

instantâneo dessa capacidade responsiva devido a um sinal de alerta. A atenção seletiva seria o 

processamento de informação focalizado, enquanto que a vigilância seria a capacidade de 

sustentação em função do tempo. 

 Em seguida, Cohen (1993) aprofundou o modelo proposto e definiu a atenção como o 

processo cognitivo que implica a capacidade de responder ao meio, de selecionar um sinal 

sensorial e uma resposta específica, assim como a capacidade para sustentar respostas ao longo 

do tempo. Assim, a atenção deve ser entendida sob uma ótica multifatorial, de filtragem do 

processamento da informação associada a vários processos cognitivos e comportamentais. Para 

tanto, a atenção pode ser compreendida a partir de quatro componentes.  

A (1) seleção sensorial, que se refere ao processo de filtragem, à capacidade de 

selecionar estímulos específicos e direcionar seu foco de atenção.  A (2) seleção e controle de 

resposta, relacionados ao fornecimento de uma resposta específica e inibição de distratores 

ambientais. A capacidade atencional, que se refere à ativação (arousal) individual (3)., e que 

mantém o indivíduo em alerta e, por fim, o desempenho sustentado, que diz respeito à 

sustentação atencional (4) ao longo do tempo.  
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Posteriormente, Valdez et al. (2005) propuseram o modelo cronobiológico da atenção 

adotado neste trabalho, derivado dos modelos supracitados, fundamentado na análise da 

variação circadiana da atenção, e na compreensão da atenção a partir de quatro componentes: 

(1) alerta tônico; (2) alerta fásico; (3) atenção seletiva; e (4) atenção sustentada. Este modelo 

apresenta uma proposta de avaliação de cada um dos componentes atencionais por meio de uma 

tarefa de execução contínua. 

O alerta tônico (arousal) se refere ao nível de ativação geral que tem uma pessoa. É o 

quão alerta e ativa se encontra, sua capacidade de se mover ou realizar qualquer atividade 

motora ou intelectual. No esporte, a ativação é importante para o desempenho. No plano 

comportamental, ela é relevante para optimização da coordenação de sequências motoras, bem 

como já destacado acima sobre o papel do alerta em eventos esportivos (Samulski, 2009).  

Já o alerta fásico diz respeito à capacidade de resposta a mudança no ambiente, ou seja, 

uma resposta rápida e direta a um evento. Implica estar preparado para responder a um estímulo 

em forma de sinal (Valdez et al., 2005). No futebol, seria a capacidade de elaborar uma resposta 

frente a um estímulo inesperado, como contornar um rival que surge repentinamente a sua frente 

no campo de jogo. 

Atenção seletiva é a capacidade de responder a um evento específico, em detrimento 

aos demais estímulos presentes no ambiente. Implica em ser capaz de filtrar uma informação 

secundária ou irrelevante (Valdez et al., 2005). Um exemplo é quando focalizamos na fala de 

alguém, com que tentamos manter uma conversa em meio a uma grande reunião social com 

muito ruído. No futebol, seria como focalizar a ação para a performance individual dentro da 

partida e abstrair os fatores externos (rival, público, arbitragem). 
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Por fim, a atenção sustentada (concentração) é a capacidade de se manter respondendo 

aos estímulos ambientais ao longo do tempo (Valdez et al., 2005). Essa variável foi inicialmente 

estudada juntamente com a ativação (arousal) por meio do “Clock Test”, uma tarefa na qual o 

sujeito deveria responder a estímulos que surgiam em intervalos irregulares, que podiam levar 

mais de oito minutos entre um estímulo e outro (Mackworth, 1948).  

Ao longo do tempo, denotou-se a necessidade de também se registrar a performance 

durante o intervalo de tempo que havia entre os estímulos. Então, tarefas de execução contínua 

para avaliação da atenção sustentada foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas com 

uma boa aceitabilidade no âmbito científico no que tange ao estudo da atenção (Beck et al., 

1996; Riccio et al., 2002).  

É o caso da Continuous Task Performance - CPT (Beck et al., 1956) e as versões 

derivadas desta, como a construída no Laboratório de Psicofisiologia da Universidade 

Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México) e utilizada no presente trabalho. Vários autores 

têm utilizado diferentes versões da tarefa de execução contínua, porém os resultados 

encontrados são semelhantes apesar de pequenas diferenças entre as tarefas (Hsieh et al., 2005; 

Riccio et al., 2002). 

Algumas versões da CPT têm sido utilizadas em atletas de futebol, porém, geralmente, 

a ênfase é dada nos prejuízos neuropsicológicos relativos àqueles casos de concussão cerebral 

(Downs & Abwender, 2002; Bleiberg et al., 2004). Para além da mensuração de déficits 

cognitivos, a avaliação da capacidade de sustentação atencional pode ser um bom indicador da 

performance cognitiva de atletas. Portanto, a atenção sustentada implica na capacidade de 

permanecer atento, por exemplo, ao longo dos noventa minutos da partida de futebol, 

minimizando as distrações ou eventuais perdas da atenção para alvos externos ao campo de 

jogo. 
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Cada componente atencional descrito acima requer a associação de diferentes sistemas 

funcionais ou circuitos cerebrais. Os níveis de alerta tônico e fásico são regulados pelo Sistema 

Ativador Reticular Ascendente (SARA), o qual está relacionado à regulação do estado de 

vigília. O SARA tem o papel de ativar grupamentos neuronais situados no tronco encefálico, 

mais especificamente, na formação reticular. Sua qualidade ativadora é compreensível a partir 

de seu conjunto de fibras ascendentes, que se projetam para o córtex cerebral, ativando-o a 

partir dos núcleos talâmicos (Saper et al., 2005).  

Já o controle dos componentes da atenção seletiva demanda uma associação com um 

circuito cerebral cujo eixo central é a área pré-frontal dos hemisférios cerebrais, com 

participação dos lobos parietais - posterior e inferior. A atenção sustentada também está 

relacionada ao SARA, assim como ao córtex pré-frontal (Valdez et al., 2005). Logo, a atenção 

sustentada (concentração) possui enorme importância para a prática em modalidades esportivas 

de longa duração, como é o caso do futebol. A figura 1 ilustra os parágrafos acima. 

 

Para além dos componentes atencionais, faz-se importante mencionar os processos 

inibitórios (por exemplo - controle inibitório) importantes para a consecução de tarefas que 

demandam respostas eficientes e está associado com o sucesso no desempenho esportivo 

(Vestberg et al., 2012; Wang et al., 2013). Quando um indivíduo é solicitado a inibir 

comportamentos e ações, em tarefas atencionais, com respostas novas ou imediatas, ou a 

superação de uma resposta prepotente ocorre uma ativação do córtex cingulado anterior, região 

responsável pelo processamento cognitivo e emocional (Aron et al., 2007; Macdonald et al., 

2000).  A capacidade de inibição está relacionada a processos motivacionais e atencionais, 

incluindo a capacidade de sustentação da atenção, dada a quantidade de estímulos distratores 

presentes no curso de uma partida de futebol. 
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No futebol, especialmente, a sustentação da atenção pode ser influenciada pela fadiga 

durante o transcurso de uma partida, o que implica em decréscimos no nível de vigilância. Esta 

condição pode ser agravada se a fadiga e eventuais alterações nos padrões do sono são 

intensificadas por meio de uma rotina intensa, com vários jogos e muitas viagens.  

 

Figura 1. Componentes da atenção - Características, Tipos de resposta e Correlatos Neurais 

(Adaptado de Belisio, 2014).  

1.7.     Estudos sobre atenção no esporte 

A excelência esportiva tem sido estudada em atletas de diferentes níveis competitivos, 

com especial destaque para o domínio cognitivo do desempenho (Casanova, Oliveira, Williams 

& Garganta, 2009). O futebol possui um caráter dinâmico, o que o torna um esporte de extrema 

imprevisibilidade, no qual informações se modificam instantaneamente, o que demanda ampla 

exigência atencional.  
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A atenção se constitui em um processo muito importante no evento esportivo, pois este 

requer a orientação e a sustentação dos estímulos relevantes em todo o curso da atividade 

(Weinberg & Gould, 2001). Um líbero (zagueiro), por exemplo, deve utilizar habilmente seus 

componentes atencionais a fim de se adaptar permanentemente frente à variabilidade de jogadas 

ofensivas do ataque adversário e reorganizar sua defesa de forma urgente diante das 

necessidades da partida (Samulski, 2009). 

No contexto nacional, Filgueiras (2010) realizou um estudo com jogadores da categoria 

sub 13, avaliando como as sessões de treinamento físico e mental poderiam implicar em 

melhoras em tarefas de atenção visual e na concentração. Ele encontrou, após as sessões de 

treinamento mental, que uma melhora em ambos os processos (tarefas) foi evidenciada. Outros 

estudos (Bard & Fleury, 1976; Helsen & Pauwels, 1993) sugerem que jogadores de altas 

habilidades no basquete e no futebol se detêm menos (quanto ao número de fixações 

visioespaciais) em como se localizar no campo de jogo.   

A atenção é, frequentemente, associada ao foco de visão, ou seja, padrões de fixação 

podem substituir a atenção focalizada dos atletas na competição, sugerindo a relação da 

estratégia de busca visual, a atenção e a performance no futebol (Abernethy, 1988; William & 

Davids, 1997; Williams, 2000). Alguns estudos com rastreadores oculares têm investigado a 

atenção visual no futebol, especialmente, no que diz respeito ao padrão de movimentação ocular 

– número e duração da fixação visual (Fuerley & Wood, 2016; Tedeski & Orlick, 2015; Vine 

& Wilson, 2011).  

Esses e vários outros estudos são reunidos em uma vasta revisão da literatura sobre os 

processos de atenção visual e a expertise no futebol (Broadbent, Causer, & Williams, 2015; 

Memmert, 2009; Roca, Ford, McRobert, & Williams, 2013). O autor aponta novos 

direcionamentos para pesquisas no campo da atenção e potenciais relações com outros tópicos 
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(motivação, criatividade) e disciplinas (Psicologia Social), na tentativa de construção de 

modelos de avaliação mais ecológicos. 

Um estudo com atletas de voleibol demonstrou que os especialistas eram mais 

habilidosos para focalizar a atenção nas áreas relevantes da tarefa e ignorar áreas irrelevantes 

ou distratoras (Nougier, Stein, & Bonnell, 1991). Eles também foram mais habilidosos para 

modular seus recursos atencionais em função das demandas da tarefa, ou seja, eles podem 

ajustar sua estratégia atencional mais eficientemente, dirigindo mais a atenção para onde devem 

e menos para onde não devem dirigir (Nougier & Rossi, 1999). 

Os achados nessa área sugerem que atletas especialistas podem apreender mais 

informação a cada fixação ou que eles podem apreender tais informações sem focalizar 

(Henderson & Hollingworth, 1999). Por outro lado, Williams et al. (1994) encontraram 

resultados opostos. Estes sugerem que futebolistas especialistas que se fixaram mais nas 

localizações do cenário de jogo tinham sua atenção ampliada quando comparado a não 

especialistas. 

 Memmert, Simons e Grimme (2009) investigaram como especialistas no handebol 

poderiam diferir de outros atletas (não especialistas) e de não atletas em habilidades básicas de 

atenção, por meio de uma bateria composta de três tarefas atencionais independentes. Uma 

tarefa do campo funcional de visão, outra de rastreamento de múltiplos objetos e uma de 

“cegueira atencional” (desatenção). Porém, não houve correlação significativa entre as tarefas, 

de maneira que os especialistas em esportes de equipe não tiveram uma melhor performance 

em relação aos demais. Foi sugerido que a especialização no esporte não produz diferenças 

significativas na habilidade atencional dos indivíduos e que diferenças básicas nessas 

habilidades, para atletas em formação, não seriam um critério preditor de um futuro especialista. 



49 
 

Por fim, regiões do córtex pré-frontal exercem influência na regulação emocional, assim 

como no sono e na atenção, o que ressalta a importante relação entre as variáveis de sono, 

estresse e atenção (Demarzo & Stein, 2012; Mah, Dinges, Baser, & Rao, 2014). Os efeitos dessa 

tríade em atletas são de relevante compreensão para avaliação e potencialização de programas 

de treinamento desportivo, particularmente, no contexto esportivo universitário, caracterizado 

por duplas (triplas) demandas dos alunos atletas. 

1.7. A relação entre sono, estresse e atenção 

           Dentre os processos cognitivos básicos, a atenção é o primeiro estágio cognitivo que 

pode sofrer mudanças com a privação de sono e hora do dia (Valdez et al., 2008). As estruturas 

neuroanatômicas associadas aos componentes da atenção também têm participação na geração 

e regulação do sono, o que explica a relação entre privação de sono e atenção (Santhi et al., 

2007; Tomasi et al., 2008). Similarmente, o córtex pré-frontal também é conhecido por ter 

numerosas conexões com outras partes do cérebro que são responsáveis pelo controle de 

dopamina, adrenalina e serotonina, três importantes neurotransmissores na regulação emocional 

(Minkel et al., 2012) 

Consequências de alterações de sono para o erro humano implicam eventualmente em 

acidentes nos contextos de aviação e industrial, o que já tem sido considerado pela comunidade 

ergonômica (Akerstedt & Wright, 2009; Phillips & Sagberg, 2015). Entretanto, o impacto 

dessas alterações no cenário esportivo precisa ser mais bem destacado, sobretudo, em 

modalidades de contato entre os participantes, com amplas possibilidades de erros e de lesões 

(Reilly & Edwards, 2008). 

As alterações do sono podem conduzir a prejuízos em aspectos psicológicos, 

fisiológicas e cognitivos quando se trata de desempenho (Thomas et al., 2000). Privação ou 

distúrbios de sono em atletas é associado com prejuízos no humor, na motivação (Sinnerton & 
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Reilly, 1992), à alteração de uma função imune (Pyne et al., 2000) e sintomas de overreaching 

e overtrainning (Fry et al., 1994; Halson & Jeukendrup, 2004). 

O overreaching é um “superesforço” intencional em um curto intervalo de tempo, a fim 

de proporcionar ao corpo a adaptação ao estímulo aumentado do treinamento. Diferentemente 

do overtraining, no overreaching, a recuperação frente ao aumento do estímulo estressor do 

treinamento pode ser proporcionada com alguns dias de repouso (Kenney et al., 2012). 

O sono inadequado persistente pode causar até mesmo vulnerabilidade a infecções do 

trato respiratório superior, decorrente dos efeitos imunosupressivos da restrição de sono (Reilly 

& Edwards, 2008). Alguns achados apontam para uma relação direta entre má qualidade do 

sono e maiores níveis de estresse, mensurados por cortisol salivar (Basset et al., 2015).  

No sentido inverso, o estresse psicossocial e fisiológico em atletas de rendimento pode 

resultar na inabilidade para obter sono apropriado, conforme já demonstrado em outras 

populações (Eliasson et al., 2010). Os estímulos estressores estão presentes no processo de 

preparação esportiva e, por isso, é igualmente requerido um processo adequado de recuperação, 

de maneira que o corpo passe sistematicamente por estágios de treinamento de manutenção, de 

sobrecarga aguda e overreaching, conforme a periodização do treinamento.  

O’Toole (2005) investigou os processos de overtraining e overreaching em atletas de 

endurance, e demonstrou que o sono foi considerado por atletas, treinadores e profissionais do 

esporte um aspecto crucial da recuperação e de importância decisiva para o rendimento 

esportivo de atletas de elite. Porém, alguns achados apotam que atletas demonstraram pior 

qualidade do sono do que o registrado em um grupo controle formado por não atletas (Leeder 

et al., 2012). 

Em que pese o diagnóstico e/ou controle do overtraining não ser escopo desse trabalho, 

tais esclarecimentos se fazem relevantes para o devido entendimento de como pode se conceber 
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a inter-relação – estresse e recuperação – e, possivelmente, destas variáveis com padrões de 

sono, uma vez que déficits de sono podem impactar em funções neuroendócrinas e no sistema 

imunológico, ao passo que também pode tornar o atleta menos tolerante (baixa disposição 

psicofisiológica) ao exercício físico prolongado. 

Sabe-se que a devida recuperação pode ser propiciada durante um sono restaurador - de 

qualidade – que propicie o reequilíbrio da homeostase corporal, alterada durante os 

treinamentos e partidas nos atletas.  O hormônio do crescimento (GH) tem seu pico de liberação 

atingido durante o sono (Datillo et al., 2011). Este é um elemento fundamental no processo 

restaurativo, uma vez que proporciona o aumento nos índices glicêmicos, na estimulação da 

síntese de proteínas e ácidos nucléicos no músculo esquelético, além de ajudar no processo de 

cicatrização após lesões (Kenney et al., 2012). Nesse sentido, o sono NREM, especialmente os 

estágios mais profundos, são fundamentais para secreção do GH (Martins et al., 2001). 

O sono de ondas lentas também é influenciado pelo cortisol. Atualmente, já se sabe o 

papel que o eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal) exerce nos efeitos secundários dos 

distúrbios do sono (primários) (Buckley & Schatzberg, 2005). Chalabi et al. (2005) estudou 

jogadores de futebol na Primeira Divisão Francesa durante três anos consecutivos e observou 

que durante uma temporada desportiva os atletas apresentaram mudanças significativas nas 

repostas hormonais. Constatou-se que os números constantes de viagens, o sono inadequado e 

o estresse psicológico facilitaram essas respostas. Tais fatores, além de alterarem as respostas 

hormonais, debilitam o estado imunológico, submetendo os atletas a riscos de infecções. 

Ainda nesta direção, uma elevada atividade simpática pode ser fruto de uma viagem 

prolongada. Níveis rebaixados de cortisol têm sido identificados na privação de sono aguda, a 

qual pode ser relacionada ao aumento da fadiga e sonolência, e rebaixada atividade física e 
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mental (Meerlo et al., 2008). Diante dessa situação, devem-se priorizar momentos de 

regeneração, com a oportunização de horários de repouso e de recuperação ativa. 

Noce et al. (2011) constatou que o período de folga possibilitou às atletas da Superliga 

de Voleibol (2003/2004) perceberem uma melhor eficiência nos processos de recuperação, e 

que esta foi afetada durante treino intenso, em quase todas as dimensões, inclusive a qualidade 

do sono, percebido pelas atletas como insuficiente. Concluiu-se que o sono foi afetado pelo 

treinamento físico intenso, o qual provavelmente também está associado à dimensão 

“relaxamento somático”, que também não atingiu índices satisfatórios durante o período de 

treinamento. Tais achados em âmbito nacional são preciosos por irem ao encontro de alguns 

estudos na literatura internacional que indicam que um aumento no desempenho esportivo é 

atingido após uma fase de repouso face à devida recuperação (Angeli, 2004; Halson, 2003). 

A relação entre sono e estresse tem potencial aplicação para a performance e deve ser 

considerada por pesquisadores e comissões técnicas para investigação e aplicação de melhores 

métodos durante as rotinas de treinamento e repouso. Além dos processos de excesso de 

treinamento aludidos acima, estresse crônico, distúrbios do sono, burnout, ansiedade e 

depressão também são problemas prevalentes em populações de atletas (Lonsdale, Hondge, & 

Rose, 2009; Resch, 2010).  

Na literatura atual, já se assinala uma relação entre emoção e cognição, especialmente 

sob o prisma da performance (Laborde, 2015). Mark et al. (2002) demonstraram que indivíduos 

em condição estressora negativa foram mais rápidos para mudar sua atenção de palavras 

negativas do que de palavras positivas ou neutras. Ainda nesse estudo, constatou-se maior 

dificuldade também para retirar o foco atencional de palavras negativas para aqueles sujeitos 

sob condição de estresse induzido, o que sugere uma interferência da condição estressora para 

a seleção de estímulos relevantes (atenção seletiva).  
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Várias tarefas e testes de atenção utilizam o tempo de reação (TR) como uma das 

medidas (indicador) cognitivas constituintes da atenção. Apesar de não apresentarem dados de 

correlação entre escalas do RESTQ-Sport e o tempo de reação, Matos, Samulski, Lima e Prado 

(2015) aplicaram o instrumento RESTQ-Sport e avaliaram o tempo de reação, em atletas de 

futebol, em 3 diferentes momentos da pré-temporada: na condição controle C (1) antes do 

começo do período de treinamento; em uma condição T1 (2) após quatro semanas de 

treinamentos intensos; e após quatros semanas de treinamentos leves (3) realizados pós T1. Não 

foram encontradas diferenças significativas em nenhuma das escalas do RESTQ-Sport nos 3 

momentos da coleta, porém o tempo de reação simples foi aumentado em T1 com relação à C, 

sugerindo o TR como um possível indicador da treinabilidade de atletas. 

Aspectos emocionais também interferem em funções cognitivas diretamente 

relacionadas ao desempenho esportivo, incluindo as habilidades de atenção (Hanin, 2000; 

Eysenck et al., 2007). É comum atletas entrarem “em choque”, quando há elevada pressão por 

resultados, relatando sentimentos de nervosismo. No futebol, o controle atencional pode ser 

afetado pela ansiedade, de modo que os atletas mais ansiosos tendem a focalizar mais atenção 

nos goleiros (“ameaças”) durante cobranças de pênaltis, o que influenciaria negativamente seus 

desempenhos (Wilson, Madeira, & Vine, 2009).  

No estudo de Behan e Wilson (2008), também sobre ansiedade, controle atencional e 

performance em cobranças de pênaltis no futebol, evidenciou-se que os participantes mais 

ansiosos fixavam a atenção visual de maneira mais rápida e mais na direção do goleiro, o que 

implicava em menor precisão (performance) dos cobradores (participantes). Em outro estudo 

que também avaliou o comportamento visual, verificou-se que a duração das fixações visuais 

estavam relacionadas ao melhor desempenho na tarefa, e que a ansiedade modulou a redução 

das fixações. 
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Taheri e Arabameri (2012) investigaram como uma noite de privação de sono influencia 

na força anaeróbica (desempenho físico) e no tempo de reação (capacidade cognitiva) de atletas 

universitários iranianos. As análises das avaliações pré e pós noite de privação apontaram 

diferenças significativas apenas para o tempo de reação, que se mostrou aumentado (respostas 

mais lentas) na condição posterior.  

 Os achados reforçam a hipótese de que o sono possui função restauradora da cognição, 

nesse exemplo citado, relacionada aos mecanismos atencionais. Assim, a interrupção e a perda 

de sono poderiam, então, impactar no sucesso e no fracasso no esporte (e na faculdade) para 

alguns alunos-atletas, pois o sono está fortemente associado com processos cognitivos 

requeridos na execução da atividade esportiva (Kerkhof & Van Dogen, 2010).  

          Efeitos das alterações de sono na atenção influenciam tanto aspectos comportamentais 

como neuroestruturais (Chee et al., 2008; Durmer & Dinges, 2008; Lim & Dinges, 2008, 2010; 

Thomas, 2000). De modo sequencial, pode-se sugerir que alterações do padrão de sono (1) 

podem levar ao estresse e a prejuízos subsequentes, na ausência do devido processo de 

recuperação (2). As alterações do sono e os maiores níveis de estresse levariam a decréscimos 

no desempenho cognitivo, particularmente na atenção (3).   

Atletas, em geral, podem sofrer tais efeitos e prejuízos, que decorrem de diversos 

motivos, mas no caso de alunos-atletas (universitários) este tema assume particular destaque, 

uma vez que tais atletas, peculiarmente, dividem seu tempo entre a vida acadêmica e a vida 

esportiva. 

 

1.9. Justificativa 
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Conforme já demonstrado ao longo desse trabalho, o conhecimento e o monitoramento 

de algumas variáveis de especial relevância para o contexto esportivo podem ser ótimos 

subsídios para a potencialização do desempenho e a optimização de resultados de atletas, além 

de subsidiar a promoção de saúde e bem-estar em geral no contexto esportivo. 

Entretanto, pesquisas que fomentem e auxiliem a compreender os fatores humanos no 

esporte universitário nacional ainda são escassas, dado o caráter incipiente do esporte 

universitário no Brasil, no qual o investimento financeiro e o suporte técnico e científico ainda 

são muito distantes daquele comumente encontrado no esporte de alto rendimento. Assim, 

poucos estudos têm explorado como as variáveis de sono, estresse-recuperação e atenção 

podem impactar a saúde e o rendimento atlético no contexto esportivo universitário.  

 Nossa curiosidade é aguçada pelo estilo de vida “aluno-atleta”, assentado na criação de 

modelos e maneiras que tentam compatibilizar essa dupla e, por vezes, tripla jornada, uma vez 

que além de acadêmica e esportiva, esta jornada também pode ser profissional (de trabalho) 

para alguns alunos atletas. Uma grande parte dos estudos, especialmente, sobre sono e (ou) 

atenção foi realizada em contexto laboratorial, em situações artificialmente criadas, que não 

retratam (fielmente) o contexto real do esporte (Chua et al., 2014; Mauss, Troy, & Lebourgeois, 

2013). 

 O entendimento de como o sono influencia e é influenciado por processos 

psicofisiológicos em atletas, em seus contextos reais de treinamento e competição, ainda são 

bastante escassos. A abordagem de variáveis como sono, estresse-recuperação e atenção pode 

nos ajudar a compreender como processos cronobiológicos (sono), psicofisiológicos (estresse) 

e cognitivos (atenção) podem estar conectados ao desempenho esportivo. Investigações nesta 

direção são importantes para monitorar e melhorar a qualidade, padrão e eficiência do sono, 

bem como garantir um bom processo de recuperação e melhoria das capacidades físicas e 
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cognitivas restauradas durante o sono e que são estimuladas nos treinos físico, técnico e táctico 

(Mello et al., 2002). 

Grande parte dos estudos focalizando sono e processos cognitivos (1) e sono e processos 

emocionais (2), tal como o estresse, têm achado déficits em muitos aspectos das funções 

cognitivas (tempo de reação, por exemplo) e na estabilidade emocional. Estudos nessa direção 

têm largo potencial ao destacar os componentes neurocognitivos requeridos nos esportes e, 

particularmente, dada à ausência de evidências científicas em atletas universitários no Brasil. 

Enquanto já há evidências suportando parâmetros de sono, de estresse ou de atenção 

antes de competições, tem-se uma ausência de pesquisas que avaliem tais variáveis após 

competições ou viagens (Fullagar et al., 2015a). Além disso, maiores evidências são 

encontradas em atletas de esportes individuais, com poucas pesquisas destacando atletas de 

modalidades coletivas (Fullagar et al., 2015b). Assim, tem-se em nossa amostra atletas de 

futebol universitário, porquanto categoria deste contexto esportivo específico, relevante e que 

é notadamente impactado pelas diversas variáveis que motivam a iniciativa desse projeto.  

O entendimento do sono como estratégia recuperativa pós-exercício aloca a recuperação 

no cerne da compreensão psicofisiológica do esporte, instigando o aprofundamento da 

compreensão de como sono, estresse-recuperação e atenção estão relacionados antes e após 

viagens para competições, bem como para fins de monitoramento e optimização dos programas 

de treinamento em atletas. Esta é uma posição que implica compromisso ético por parte de 

todos os profissionais do esporte, no dever de colaborar e propiciar subsídios para reflexões 

pertinentes à discussão, de forma a auxiliar a promover as potencialidades humanas no esporte 

e o desenvolvimento deste de forma integral. 
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2. Objetivos 

2. 1 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito viagem na qualidade do sono, estresse-recuperação e atenção em atletas 

de futebol universitário. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos são:  

(1) caracterizar o perfil cronobiológico e sócio demográfico da amostra; 

(2) comparar os índices de qualidade do sono, nos dois momentos, pré e pós-viagem;  

(3) comparar os índices de estresse-recuperação, nos dois momentos, pré e pós-viagem;  

(4) comparar os índices de atenção nos dois momentos, pré e pós-viagem; 

(5) correlacionar os índices de qualidade do sono, estresse-recuperação e atenção em atletas em 

ambos os momentos – pré e pós-viagem. 
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3. Hipóteses 

(1) Espera-se um decréscimo na qualidade do sono no momento pós-viagem quando comparado 

ao momento pré-viagem; 

(2) Esperam-se maiores índices de estresse, menores índices de recuperação e menores índices 

de atenção após viagem; 

(3) Espera-se uma correlação direta entre os índices de qualidade do sono e estresse e uma 

correlação inversa entre índices de qualidade do sono e recuperação; 

(4) Espera-se uma correlação inversa entre os índices de estresse e atenção e uma correlação 

inversa entre os índices de sono e atenção. 
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4. Aspectos Metodológicos 

 

4.1 Delineamento Geral  

A constituição da amostra visou a atender critérios de homogeneidade entre os 

participantes, de modo a caracterizá-los como atletas universitários, com similares rotinas 

esportivas e acadêmicas. A amostra foi recrutada de acordo com a disponibilidade dos atletas 

participantes, presentes em todas as etapas da coleta de dados, realizadas entre julho e setembro 

de 2015, o que corresponde aos períodos de treinamentos e competições, em âmbito estadual e 

nacional. 

4.2 Caracterização da Amostra 

 A amostra foi composta por alunos atletas da equipe universitária (2015) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vice-campeã da Liga de Desporto Universitária 

nos anos de 2014 e 2015. A equipe contempla atletas de futebol universitário com vínculo 

educacional em instituição de ensino superior e sem vínculo empregatício formal com a equipe. 

Os participantes estiveram treinando e (ou) disputando competições universitárias durante o 

período de investigação. 

           Os participantes foram, exclusivamente, atletas universitários do sexo masculino. Dos 

16 participantes, 13 eram alunos de graduação e 3 eram alunos de pós-graduação, sendo que 6 

alunos atletas eram também trabalhadores, caracterizados por vínculo empregatício formal. 4 

participantes possuíam algum tipo de compensação financeira, sem vínculo empregatício, como 

estágios profissionais ou bolsas (de pesquisa ou extensão) de graduação dentro da instituição 

ou bolsa de pós-graduação ofertadas na própria Universidade.  
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          Um (1) atleta possuía bolsa atleta, oferecida aos alunos atletas com destaque em suas 

respectivas modalidades, por meio da Divisão de Atividades Desportivas da Universidade, e 5 

alunos atletas não trabalhavam nem possuíam qualquer tipo de caracterização financeira 

decorrente de atividades formais. Por fim, 15 participantes eram destros e responderam à tarefa 

de execução contínua com suas mãos direitas, e, apenas, 1 participante era canhoto e respondeu 

à tarefa com sua mão esquerda. 

           

Tabela 3. Idade e Dados Antropométricos da amostra. 

 Idade (anos) Peso (kg) Altura (cm) 

Média 23,07 73 174 

Q1 22 70 173 

Mediana 23 76 173 

Q3 24,75 79 178 

Desvio Padrão 2,04 7,2 5,4 

 

Alguns critérios de inclusão foram adotados a fim de garantir uma maior 

homogeneidade da amostra. Igualmente, critérios de exclusão foram adotados a fim de se tentar 

controlar algumas variáveis que poderiam interferir em fatores psicofisiológicos do ciclo sono 

e vigília, e até mesmo na arquitetura do sono (Ver Tabela 4). Tais informações foram coletadas 

por meio do questionário sócio demográfico e no preenchimento individual do Diário de Sono. 

Tabela 4. Critérios de inclusão e exclusão dos participantes do estudo 

Critérios de Inclusão  Critérios de Exclusão 

Sinalizar consentimento em termo de 

esclarecimento 

 Desistir em qualquer etapa da pesquisa 
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Ser atleta de futebol universitário 

formalmente vinculado como aluno 

de uma instituição de ensino 

superior federal de Natal-RN  

 Estar lesionado/sem jogar por tempo 

prolongado (em tratamento no 

Departamento Médico) 

Participar ativamente nos 

treinamentos e competições da 

equipe (de acordo com avaliação da 

Comissão Técnica da equipe) 

 Uso demasiado de álcool ou uso de 

outras drogas. 

Estar inscrito nas competições 

universitárias 

  

 

Os dados relativos à idade dos atletas, grau de escolaridade e atividades remuneradas 

atual dos atletas foram coletados por meio de questionário sócio demográfico. A inserção no 

campo precedeu o início da coleta de dados, em período no qual se realizou o planejamento 

semestral para o ano (temporada) 2015, com a devida periodização do treinamento de acordo 

com o calendário de competições programado. 

 

4. 3 Materiais 

 Os materiais utilizados são, predominantemente, questionários e diários de 

autorregistro, com exceção, da tarefa de performance cognitiva, mensurada por meio da tarefa 

de atenção contínua (CPT) do Programa Super Lab Pro. 

1) Questionário Sócio Demográfico – Questionário geral relativo à informação de cunho etário, 

sócio econômico e profissional (carreira). 

2) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) - foi desenvolvido por Buysse et al. (1989) 

e validado no Brasil por Ceolim (1999). Fornece um índice de gravidade e natureza do sono, o 

que implica em informações quanti e qualitativas (Bertolazi,  2008). Este índice avalia 7 
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componentes e 19 questões. Cada um deste recebe uma pontuação de 0 a 3, onde 0 significa 

sono muito bom, e 3 sono muito ruim. A soma da pontuação de cada componente resulta numa 

escala que varia de 0 a 21 pontos, e escores maiores do que 5 implicam em má qualidade do 

sono. 

3) Questionário de Matutinidade/Vespertinidade (Cronotipo) – criado por Horne e Ostberg 

(1976), traduzido, adaptado, e validado por Benedito-Silva (1997); contém 19 questões 

relativas aos hábitos de vida relacionados à hora do dia, com pontuação relativa entre 16 e 86. 

São atribuídos valores numéricos às questões, e a somatória de todas é convertida em uma 

escala de cinco pontos, classificada da seguinte forma: os valores entre 70 e 86 pontos 

representam os indivíduos definitivamente matutinos; 59 e 69, moderadamente matutinos; entre 

42 e 58, indivíduos indiferentes; entre 31 e 41, moderadamente vespertinos, entre 16 e 30, 

definitivamente vespertinos. 

4) “RESTQ-Sport” (Questionário de Estresse e Recuperação para o Atleta) foi desenvolvido 

por Kellman e Kallus (2001) – questionário validado na língua portuguesa por Costa e Samulski 

(2005), composto por 76 itens, organizados em 19 escalas, sendo 12 escalas gerais e sete escalas 

específicas para o esporte. Possui quatro grandes dimensões (estresse geral, recuperação geral, 

estresse no esporte e recuperação no esporte).  

          Os 19 componentes do RESTQ-76 listados na figura acima podem ser agrupados em 4 

escalas ou “domínios” da escala de estresse-recuperação. A Escala de Estresse Geral contempla 

a mediana dos componentes de “Estresse Geral”, “Estresse Emocional”, “Estresse Social”, 

“Conflitos/Pressão”, “Fadiga”, “Falta de Energia” e “Queixas Somáticas”. A Escala de Estresse 

Específico é constituída pela mediana dos componentes de “Perturbações nos Intervalos”, 

“Exaustão Emocional” e “Lesões”.  
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           A de Recuperação Geral, por sua vez, contempla as medianas dos componentes 

“Sucesso”, “Recuperação Social”, “Recuperação Física”, “Bem-estar Geral” e “Qualidade do 

Sono”. Já a Escala de Recuperação Específica contempla os componentes de “Estar em Forma”, 

“Aceitação Pessoal”, “Autoeficácia” e “Autorregulação” (Kellman et al., 2009). Nessa direção, 

foram considerados os resultados das quatro escalas de estresse e recuperação: Estresse Geral; 

Estresse Específico; Recuperação Geral; e Recuperação Específica. 

           Os valores das escalas são calculados pelos valores médios dos respectivos itens. Altos 

escores nas escalas associadas às atividades de estresse refletem estresse subjetivo intenso, 

enquanto altos escores nas escalas associadas a recuperação refletem muitas atividades de 

recuperação (Kellman et al., 2009). Em geral, baixos escores em áreas relacionadas com 

estresse e altos escores relacionados com recuperação são considerados positivos, e vice-versa. 

Para tal, a interpretação dos resultados referentes ao presente estudo levou em consideração as 

variações (de 0 a 6) em cada escala do RESTQ-76 Sport (Kellmann et al., 2009), adotando-se 

como critério para altos escores associados ao estresse e a recuperação os valores a partir de 4 

(muitas vezes, muitíssimas vezes e sempre). 

Por outro lado, consideraram-se como baixos escores associados ao estresse e a 

recuperação os valores de 0 a 2 (nunca, pouquíssimas vezes e poucas vezes). Os valores entre 

2,01 e 3,99 (metade das vezes) correspondem a uma incidência moderada de eventos 

estressantes vivenciados pelos esportistas, assim como de condições relacionadas ao processo 

de recuperação. Tais valores estabelecem o ponto de corte sugerido para cada tipo de 

classificação sugerida de acordo com o manual utilizado e o respectivo estudo de validação no 

Brasil de (Costa & Samulski, 2005; Kellman & Kallus, 2001). 
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5) Diário do Sono - É um instrumento útil na observação do dia a dia das seguintes 

características: horários de dormir e acordar; maneira de acordar; ocorrência de despertares 

noturnos; e de cochilos nos finais de semana. 

6) Medida de sonolência – Medida subjetiva de sonolência anexada aos diários de sono. 

Consiste em uma escala visual analógica na qual o sujeito assinala um traço de forma que a 

extrema esquerda corresponde ao grau mínimo e a extrema direita ao grau máximo. 

7) Medida de fadiga – Medida subjetiva de fadiga anexada aos diários de sono. Consiste em 

escala visual analógica na qual o sujeito assinala um traço de forma que a extrema esquerda 

corresponde ao grau mínimo e a extrema direita ao grau máximo. 

8) Escala de Motivação para o Esporte (SMS –Sport Motivation Scale) (Briére et al. 1995) 

validada para a Língua Portuguesa por Bara Filho et al. (2011). A escala consiste em 28 

questões, divididas em sete (sub) escalas avaliadas em uma escala Likert de sete pontos. A 

Escala de Motivação para o Esporte avalia a motivação de acordo com a teoria da 

autodeterminação de Ryan e Deci (2000). 

9) Continuous Performance Task (CPT) – Tarefa de execução contínua em uma versão 

modificada da original (1956) que visa a avaliar a capacidade de sustentar a atenção em função 

do tempo, ao passo que se avaliam os demais componentes da atenção – alerta tônico, alerta 

fásico e atenção seletiva – por meio de uma tarefa computadorizada, na qual se apresentam 

continuamente números de 0 a 9. A tarefa se deu com a apresentação de estímulos numéricos 

exibidos na tela de um notebook, com medição de 14 polegadas, localizada a aproximadamente 

60 cm a frente do participante com fonte do dígito Arial 60. 

           Os participantes devem responder à tarefa utilizando os dedos – indicador, médio e 

anular – pressionando respectivamente as teclas 1, 2 e 3 por 12 minutos e 12 segundos. A cada 

estímulo numérico, os participantes deveriam respondê-los pressionando uma tecla 
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correspondente. Os números entre 0 e 8 devem ser respondidos pressionando a tecla 1. 

Exclusivamente quando surgir um número 9, este deve ser respondido pressionando a tecla 2. 

E somente se vier um número 4 seguido de um número 9, deve-se responder pressionando a 

tecla 3. 

          A tarefa de execução contínua é composta por vinte e sete blocos cada um com 20 

estímulos. Para cada bloco são catorze estímulos distintos de “9” (condição entre “0” e “8”), 

quatro estímulos “9” e dois estímulos “4” seguidamente após o “9”. A apresentação de cada 

estímulo dura exatamente 100 milissegundos e o intervalo temporal entre um estímulo e outro 

varia de 1000 a 1400 milissegundos, contabilizando 540 estímulos (números) apresentados ao 

final da tarefa. 

        As respostas distintas de “9” são relativas ao alerta tônico. As respostas “9” são relativas 

à atenção seletiva e as respostas “4” depois de “9” são relativas ao alerta fásico. A atenção 

sustentada ou concentração (vigilância) diz respeito à capacidade de estar responsivo ao longo 

de toda a tarefa.  

       Nos dois momentos de aplicação da tarefa, foram cumpridos os seguintes procedimentos. 

O pesquisador responsável orientava sobre como responder à tarefa e, na sequência, pedia para 

o participante repetir as instruções para o pesquisador até este estivesse seguro do entendimento 

do participante sobre a tarefa. Inicialmente, o participante era submetido a um teste, no qual as 

velocidades dos estímulos eram controladas pelo pesquisador. Posteriormente, outro teste era 

aplicado para fins de treinamento (simulação), com a velocidade real da tarefa, porém de curta 

duração. Uma vez realizadas todas essas etapas, a tarefa era, enfim, executada. 
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Fonte: Oliveira, 2016 

Figura 2. Tarefa de Execução Contínua (Continuous Performance Task – CPT) 

        Os participantes sempre eram orientados para responder “o melhor e o mais rápido 

possível”, em todas as etapas. Os dados relativos à etapa de teste e de treinamentos não foram 

considerados para análise. Para os participantes canhotos, as teclas 1, 2 e 3 do teclado 

correspondiam às letras C, X e Z, respectivamente. Nesse, caso o teclado foi devidamente 

sinalizado com as numerações correspondentes (acima de cada letra do teclado) para reforçar a 

correspondência entre tecla e número. 

4.4 A viagem 

       A viagem foi realizada em virtude da Liga Desportiva Universitária (LDU) de Futebol, 

sediada em Curitiba, Paraná, no ano de 2015. A equipe universitária participante do presente 

trabalho viajou de Natal a Curitiba-PR (voo de ida), com realização de uma escala e troca de 

aeronave durante o trajeto.  
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          Dentre os participantes, um grupo de 8 atletas fizeram escala em Brasília e de lá seguiram 

para o destino final (Curitiba). A outra metade do grupo participante realizou escala em 

Guarulhos, São Paulo, antes de partirem novamente rumo ao destino final. Em ambos os grupos, 

o trajeto completo (de Natal até Curitiba) teve duração de aproximadamente 9 horas. 

           No voo de volta (retorno para Natal), todo o grupo participante retornou no mesmo voo, 

o qual realizou escala com mudança de aeronave, em Guarulhos-SP. Novamente, o trajeto 

completo de Curitiba até Natal teve duração de aproximadamente 10 horas.  

 

4. 5 A competição 

           A LDU de Futebol é uma competição fortemente marcada pela intensidade, sendo 

realizada em no máximo 6 dias (caso a equipe avance até a final) com jogos de 90 minutos 

(com eventuais prorrogações e disputas por pênaltis). No caso dos nossos atletas participantes, 

eles disputaram 6 partidas, consecutivamente, do primeiro dia de competição (segunda-feira) 

até o sexto dia (sábado).   

          Dentro do treinamento desportivo, sabe-se que, quando atletas de esportes coletivos 

disputam um grande número de partidas dentro de um curto período de tempo, aumenta-se a 

suscetibilidade à ocorrência de lesão muscular induzida pelo volume e intensidade do exercício 

(Dellal et al., 2012). Os prejuízos são caracterizados por decréscimos na função neuromuscular, 

aumentada percepção de fadiga e aumento na percepção subjetiva de dor, os quais podem ter 

implicações deletérias para o sono (Nédélec et al., 2013). 

         Das 6 partidas disputadas pela equipe participante do estudo, as 3 primeiras tiveram 

duração total de aproximadamente 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos cada. 

As três primeiras partidas foram relativas à primeira fase da competição. Na sequência, a quarta 

(quartas de final) e quinta partida (semifinal) realizada tiveram duração total de 
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aproximadamente 120 minutos, constituídos por 90 minutos do tempo regulamentar de uma 

partida de futebol, acrescidos de mais 30 minutos de prorrogação (2 tempos de 15 minutos cada 

um).  

        As partidas disputadas com prorrogação saíram empatadas, sendo a equipe classificada 

decidida nas cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Assim, a equipe participante do 

estudo teve, além do desgaste físico exacerbado, um desgaste emocional e psicológico derivado 

da situação de pressão vivenciada nas disputas por pênaltis, em dois dias consecutivos. Por fim, 

no sexto e último dia (sábado), a equipe participante disputou a final da competição, a qual foi 

decidida no tempo normal de 90 minutos. 

 

4.6 Procedimentos e Aspectos Éticos 

16 alunos de uma universidade pública do RN, atletas de futebol e universitários 

participaram desse estudo. Foram realizados todos os contatos necessários com a comissão 

técnica da equipe para elucidação dos métodos e procedimentos da pesquisa, além do contato 

com os atletas, que foram previamente avisados pela comissão técnica permanente da equipe, 

que já eram familiarizados com pesquisador e grupo de pesquisa.  O presente projeto de 

investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN 

(CAAE: 38704314.5.0000.5537). 

Previamente às avaliações (coletas), ocorridas conforme o critério de disponibilidade e 

comodidade dos participantes (mediante rotinas acadêmica e atlética), o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) foi apresentado e explicado, a fim de esclarecer e sanar 

quaisquer tipos de reservas dos participantes, enfatizando o sigilo, a confidencialidade e o 

anonimato de qualquer informação prestada durante as entrevistas, e seu uso apenas referente 

aos processos da pesquisa, preservando as identidades e experiências dos componentes da 
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amostra. As coletas foram realizadas em salas sediadas na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, nos Departamentos de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia. 

De modo a tentar controlar a variância do ciclo circadiano sobre as variáveis 

investigadas, as coletas ocorreram sempre nos mesmos horários – entre 14h e 17h. Tal 

prerrogativa está embasada pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Cronobiologia, a 

fim de se evitar efeitos da hora do dia no humor, na motivação e, sobretudo, nos componentes 

atencionais (Refinetti, 2005; Valdez, Ramirez, & Garcia, 2008).   

Além do horário, os dias de coleta relacionados à tarefa de performance atencional e ao 

preenchimento dos questionários, foram dias de repouso, nos quais os atletas não treinaram nem 

competiram, a fim de se evitar possível efeito do exercício físico na atenção (Hutterman & 

Memmert, 2014).  Tal efeito eventual implicaria em alguns limites ao trabalho, particularmente, 

quanto ao processamento da informação visual, relacionado à quantidade de energia global 

disponível para o cérebro e pelo alto custo energético da atividade neuronal existente no 

processamento cortical da atenção (Carrasco, 2011). 

A tarefa de atenção Continous Performance Task (CPT) foi realizada em computadores 

(notebooks) em boas condições de uso para execução do Programa - Super Lab Pro - requerido 

para execução da tarefa. O ambiente manteve as boas condições climáticas e de luminosidade, 

livre de ruídos e eventuais estímulos distratores que pudessem influenciar a execução da tarefa. 

Os demais instrumentos tiveram tempo livre para serem respondidos. As coletas ocorreram de 

forma individual, buscando atender aos critérios explicitados acima referentes à tarefa 

atencional de execução contínua, em dias e horários acordados com os participantes e comissão 

técnica.  

O contato com os participantes da presente pesquisa ocorreu por meio da Divisão de 

Atividades Desportivas (DAD) da Universidade e por intermédio do treinador e demais 
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membros da comissão técnica da equipe de futebol universitário. Inicialmente, os atletas 

universitários foram comunicados do convite para participação na pesquisa com uma breve 

apresentação do pesquisador sobre as etapas e procedimentos do trabalho. 

Posteriormente, os atletas universitários que sinalizaram acordar suas participações no 

estudo foram convidados a participar da primeira etapa da pesquisa em dia, hora e local 

agendado (pré-viagem). Nesta primeira etapa, os atletas assinaram o TCLE e, em seguida, 

deram início à participação na pesquisa com o preenchimento do questionário de cronotipo. 

Neste momento, foram agendados os dias e horários em que os atletas realizariam os 

procedimentos de coleta de dados pré-viagem (primeira etapa da coleta). 

No momento pré-viagem, 8 atletas realizaram a coleta de dados 3 dias antes da viagem, 

e 8 atletas realizaram 2 dias antes da viagem. Já, no momento pós-viagem, os 8 atletas 

realizaram 2 dias após viagem, 7 realizaram 3 dias após viagem e 1 realizou a coletas de dados 

4 dias após viagem. Os atletas chegaram a Curitiba no dia 12 de setembro e regressaram 8 dias 

depois (20 de setembro de 2015). O intervalo temporal entre a primeira e a segunda etapa da 

coleta de dados foi 12 dias, 13 ou 14 dias a depender do atleta. A tabela a seguir estrutura os 

procedimentos acima descritos quanto à etapa, duração e instrumento utilizado. 
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Tabela 5. Atividades, instrumentos e duração de cada etapa da coleta de dados 

Etapa Procedimento Instrumento Duração 

 

Pré 

viagem 

 

Esclarecimento sobre as 

etapas e participação na 

pesquisa 

Termo de Consentimento 

 Livre e Esclarecido 
1 dia 

Avaliação da preferência 

circadiana 

Questionário de Matutinidade/ 

Vespertinidade (Cronotipo) 
1 dia 

Avaliação da atenção 
Tarefa de Execução  

Contínua (CPT) 
1 dia 

Avaliação do estresse-

recuperação 

RESTQ-Sport (Questionário  

de Estresse e Recuperação) 
1 dia 

Avaliação da qualidade 

do sono 

Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (IQSP) 
1 dia 

Avaliação da Motivação 

no Esporte 
Escala de Motivação no Esporte 1 dia 

 Avaliação da preferência 

circadiana 

Questionário de Matutinidade/ 

Vespertinidade (Cronotipo) 
1 dia 

 
Avaliação da atenção 

Tarefa de Execução  

Contínua (CPT) 
1 dia 

Pós 

viagem 

Avaliação do estresse-

recuperação 

RESTQ-Sport (Questionário  

de Estresse e Recuperação) 
1 dia 

 Avaliação da qualidade 

do sono 

Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (IQSP) 
1 dia 

 Avaliação da Motivação 

no Esporte 
Escala de Motivação no Esporte 1 dia 

 

Os procedimentos sempre foram iniciados com a avaliação da atenção (tarefa de 

execução contínua - CPT). Em seguida, eram aplicados os questionários RESTQ-Sport, IQSP 

e Escala de Motivação no Esporte (EMS), respectivamente.  Por fim, os diários de sono foram 

entregues 16 dias antes da viagem e logo após a viagem. Os atletas levaram os questionários 

para a casa e ficaram responsáveis pelo preenchimento ao longo dos dias. 
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Todas as precauções cabíveis quanto à preservação da privacidade, saúde e bem-estar 

dos voluntários foram tomadas e os resultados foram comunicados somente após o término de 

todas as etapas da pesquisa.  

 

4.7 Análise de Dados 

        Com base no pequeno tamanho amostral, estabeleceu-se a suposição de utilização de uma 

análise não paramétrica. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), o qual confirmou 

a não normalidade dos dados. Foram realizadas análises descritivas (média, mediana, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo), bem como os primeiros (Q1) e terceiros quartis (Q3) para 

todas as variáveis, tanto na condição prévia como na condição pós-viagem. Os dados foram 

analisados no software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

20.0. 

       Diferentemente dos testes paramétricos, os não paramétricos pressupõem apenas uma 

escala ordinal dos dados e são recomendados para amostras que não obedecem ao pressuposto 

da normalidade na distribuição dos dados. Não há suposição de uma distribuição de 

probabilidade dos dados ou limitação ao tamanho da amostra (Siegel, 1975).  Assim, com o 

objetivo de verificar diferenças entre as condições pré e pós-viagem, foi aplicado o Teste de 

Wilcoxon a fim de comparar as variáveis de qualidade de sono, estresse-recuperação e atenção 

nos dois momentos da coleta de dados.         

         Na sequência, foi calculado o tamanho do efeito (r) entre nas variáveis acima, a fim de 

evidenciar a magnitude das diferenças entre as duas condições (pré x pós-viagem). Por último, 

objetivou-se verificar associações entre as variáveis de qualidade do sono, cronotipo, estresse-

recuperação e os componentes da atenção. As correlações foram realizadas por meio do 
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Coeficiente de Correlação de Spearman. A tabela abaixo elucida o delineamento estatístico 

adotado no presente trabalho. 

Tabela 6. Variáveis do estudo, medidas de análise e escalas de medida 

Variáveis Intragrupo Medidas utilizadas Escala de medida 

Variável 

independente 
Viagem 

Tempo de     

deslocamento 
Horas e Minutos 

Variáveis 

dependentes 

Qualidade do Sono IQSP Escala Likert 

Estresse 

Recuperação 
RESTQ-76 Escala Likert 

Atenção 
Tarefa de Execução 

Contínua 

Numérica  

(Em Percentual e 

em milissegundos 

para o Tempo de 

Reação) 

 

5. Resultados 

          Inicialmente, serão apresentados os dados sócio-demográficos para fins de caracterização 

da amostra. Em seguida, serão apresentados os dados descritivos de cronotipo, qualidade do 

sono (IQSP), os dados de estresse-recuperação e de atenção na condição pré-viagem. 

Igualmente, na condição pós-viagem, serão demonstrados os dados de qualidade do sono, 

estresse-recuperação e de atenção. 

         No momento seguinte, serão apresentadas as comparações dos dados de qualidade do 

sono, estresse-recuperação e de atenção em função da viagem (pré x pós). Por fim, serão 

apresentadas as correlações entre as variáveis investigadas tanto no momento pré como no 

momento pós-viagem. 

5.1. Resultados Pré Viagem 
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            5.1.1. Variáveis de Sono. 

            Com relação à preferência circadiana dos atletas universitários, a distribuição do 

cronotipo no grupo participante do presente trabalho está representada na Figura 3. Uma vez 

que três dos quatros períodos (horários) de treinamento são pela manhã cedo (8h), pode-se 

considerar que a maioria dos atletas universitários apresentam perfis coerentes com tais 

períodos.  

 

       Figura 3. Percentual de Distribuição da amostra em função do perfil cronobiológico. 

           A distribuição dos escores do Questionário de Cronotipo obedeceu a classificação 

sugerida pelo questionário utilizado. Os escores entre 16 e 41 pontos caracterizam o perfil 

vespertino. Os intermediários são aqueles com pontuação entre 42 e 58 e, finalmente, os 

matutinos são aqueles com escores entre 59 e 86.   
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          Com relação à qualidade do sono, os indivíduos apresentaram escores total do IQSP 

superiores a 5 pontos (mediana = 7,5; 4,5 – 9,7), o que significa uma qualidade do sono ruim, 

já que valores entre 5 e 10 pontos significam baixa qualidade do sono, e valores acima de 10 

pontos sugerem indicação de distúrbios do sono (ver Figura 4). É importante destacar que os 

atletas participantes do presente trabalho são universitários, além de atletas, com obrigações e 

exigências acadêmicas. Adicionalmente, parte deles ainda trabalha ou recebe bolsas (de 

pesquisa ou extensão), o que pode levar a dificuldades na conciliação dos horários e, 

subsequentemente, a períodos de restrição ou fragmentação de sono. 

 

Figura 4. Escores do IQSP - Qualidade do sono no momento pré-viagem. 

          A partir do IQSP, foi possível observar que 71% dos atletas relataram cochilar 

frequentemente, sobretudo, em dias de treinamento. Esse dado pode subsidiar a especulação de 

que a má qualidade de sono dos atletas universitários da nossa amostra ocorre em função de 

uma eventual restrição ou fragmentação do sono em virtude da dificuldade na conciliação de 



76 
 

horários. Nesse sentido, os cochilos relatados seriam fruto de um mecanismo compensatório 

frente à qualidade de sono noturno ruim. 
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5.1.2. Avaliação dos índices de Estresse e Recuperação. 

        De modo geral, no momento pré-viagem, o grupo apresentou baixos escores para as 

escalas de estresse e escores moderados para as escalas de recuperação, o que é considerado 

positivo do ponto de vista da saúde e do desempenho dos atletas universitários. O grupo 

apresentou um valor baixo para o Estresse Geral (mediana = 2,25; 1,56 – 2,98) e para o Estresse 

Específico (mediana = 2,38; 1,81 – 2,99).  

          A escala de Estresse Geral apresentou valores baixos ou moderados nas sub escalas ou 

componentes do “Estresse Social” (mediana = 1,00 1,50 – 0,56), “Fadiga” (mediana = 1,88; 

2,69 – 1,00) e “Queixas Somáticas” (mediana = 2,02; 1,31 – 2,88). Igualmente, os resultados 

da escala Estresse Específico, referentes àqueles componentes do contexto esportivo, por 

exemplo, “Perturbação nos Intervalos” (mediana = 2,00; 1,31 – 2,50), “Exaustão Emocional” 

(mediana = 1,00; 1,31 – 1,75) e “Lesões” (mediana = 2,13; 1,38 – 3,38) também foram baixos 

ou moderados.  

           Para a escala Recuperação Geral (mediana = 3,63; 3,50 - 4,40) e para a Recuperação 

Esportiva (mediana = 3,75; 2,72 – 4,50) foram encontrados valores moderados. Os valores mais 

altos foram encontrados nos componentes “Bem-estar Geral” (mediana = 4,25; 3,75 – 4,75) e 

“Recuperação Social” (mediana = 4,32; 3,19 – 4,75), ambos constituintes da escala de 

Recuperação Geral. Já os componentes da escala Recuperação Específica, “Estar em Forma” 

(mediana = 4,00; 2,88 – 4,94), “Aceitação Pessoal” (mediana = 4,00; 2,44 – 4,69), 

“Autoeficácia” (mediana = 3,88; 3,31 – 5,00) e “Autorregulação” (mediana = 4,25; 3,00 – 5,00), 

foram notadamente maiores nos alunos atletas participantes.       
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Figura 5. Escores dos Componentes de Estresse-Recuperação no momento pré viagem. 

 

Tabela 7. Escalas de Estresse-Recuperação no momento pré viagem. 

 Estresse 

Geral 

Estresse 

Específico 

Recuperação 

Geral 

Recuperação 

Específica 

Média 2,15 2,45 3,56 3,37 

Mediana 2,11 2,55 3,5 3,68 

Desvio 

padrão 
0,65 0,61 0,72 1,08 

Mínimo 0,89 1,18 1,85 1,47 

Máximo 3,29 3,57 4,95 5,07 

Q1 1,77 2,14 3,2 2,75 

Q3 2,64 2,73 4,06 4,14 

 

         De acordo com a Tabela 7, pode-se perceber que os atletas universitários apresentaram 

valores moderados nas escalas de Estresse Geral e Estresse Específico. Valores igualmente 

0

1

2

3

4

5

6



79 
 

moderados foram encontrados nas escalas de Recuperação Geral e de Recuperação Específica. 

Os valores podem ser considerados adequados, considerando que os participantes estavam, 

constantemente, submetidos a possíveis estressores, subjacentes à viagem e competição 

iminentes. Além disso, o calendário de organização da modalidade universitária é bastante 

intenso, caracterizado pela realização de jogos todos os dias, consecutivamente, com altas 

exigências por resultados.  

          As pontuações mais altas das escalas de estresse foram encontradas no componente 

“Conflitos/Pressão” (mediana = 2,85; 1,94 – 3,69) da escala de Estresse Geral e no componente 

“Lesões” (mediana = 2,13; 1,38 – 3,38) da escala de Estresse Específico. De modo similar, os 

valores mais altos de recuperação foram encontrados na “Recuperação Social” (4,32; 3,19 – 

4,75), na escala de Recuperação Geral, e “Autorregulação” (mediana = 4,25; 3,01 – 5,00), na 

escala de Recuperação Esportiva, o que pode corresponder a altas demandas de exigências 

físicas e psicológicas para os atletas de futebol. 

            De maneira geral, o grupo apresentou valores moderados no momento pré-viagem tanto 

para as escalas de estresse como para as escalas de recuperação. Os valores moderados (entre 

2,01 e 3,99) de estresse e recuperação expressam o equilíbrio (balanço estresse-recuperação) 

que seria considerado próximo do ideal para atletas em situação de competição. Em suma, 

baixos escores nas áreas relacionadas ao estresse e altos escores nas áreas relacionadas à 

recuperação são considerados positivos. Maiores detalhes sobre a distribuição dos escores a 

partir dos componentes e das escalas de estresse-recuperação e a variabilidade interquartílica 

(Q1-Q3) estão representados na Figura 6. 
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Figura 6. Escores dos Componentes de Estresse-Recuperação no momento pós viagem. 



81 
 

 

5.1.3. Avaliação dos índices de Atenção. 

Com relação aos dados de atenção, foram analisados os valores relativos aos Tempos 

de Reação Médios (TRMs) de cada componente da atenção, bem como o percentual (%) de 

respostas corretas (acertos) para cada componente da atenção. O TRM é uma capacidade 

cognitiva que sinaliza o caráter de responsividade ao ambiente.  Isso está relacionado à 

capacidade de dar respostas imediatas, automáticas ou específicas frente um estímulo. Por 

consequência, um tempo de reação mais baixo implica em uma eventual vantagem 

antecipatória, ao garantir uma mais rápida adaptação ao ambiente.  

          Com relação ao componente alerta tônico, percebe-se um alto percentual de acertos no 

momento prévio à viagem, acima de 95%. O alto percentual indica uma ótima capacidade 

atencional para respostas gerais ao ambiente, imediatas e inespecíficas. Tais respostas 

compreendem os estímulos numéricos de 0 a 8 da tarefa de execução contínua (Continous 

Performance Task - CPT). Esse tipo de resposta está relacionado ao sistema reticular 

ascendente.  

           Para o alerta fásico e para a atenção seletiva, os valores medianos no momento pré-

viagem foram de 92% e 88% respectivamente. O menor percentual de acerto é encontrado no 

alerta fásico e na atenção seletiva quando comparados ao alerta tônico. Tanto o alerta fásico 

como a atenção seletiva são componentes associados a respostas específicas, as quais 

demandam um processamento mais refinado da informação (ver Tabela 8 e Figura 10). 

          Os resultados encontrados para os percentuais (mais baixos) de respostas corretas do 

alerta tônico se explica pela especificidade desse tipo de resposta. São respostas direcionadas a 

uma meta e que estão relacionadas às áreas pré-frontais do cérebro. Portanto, os percentuais de 
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acerto nos componentes de alerta fásico e da atenção seletiva foram menores do que os 

percentuais encontrados nos outros dois componentes, já que são dizem respeito a respostas 

específicas, compreendidas em função da sofisticação inerente ao tipo de estímulo no contexto 

da tarefa utilizada (ver Tabela 8 e Figura 7).  

Tabela 8. Tempos de Reação Médios (TRM) e Percentual de Acertos (%) por componente da 

Atenção pré viagem. 

Dados 

Pré 

Atenção 

Sustentadaª 

Atenção 

Sustentada b 

Alerta 

Tônicoª 

Alerta 

Tônico b 

Atenção 

Seletivaª 

Atenção 

Seletiva b 

Alerta 

Fásicoª 

Alerta 

Fásico b 

Média 452,60 95,35 443,43 98,35 514,03 87,38 419,25 90,99 

Mediana 440,08 95,56 427,72 98,41 500,40 88,89 421,82 92,59 

Desvio  

padrão 
59,81 2,32 61,46 0,85 59,40 7,14 53,68 7,37 

Mínimo 371,94 89,26 352,89 96,83 425,49 73,15 348,00 68,52 

Máximo 601,81 98,52 591,43 99,74 662,68 95,37 552,80 100,00 

Q1 421,27 94,91 412,37 97,55 481,91 82,18 384,17 88,89 

Q3 488,02 96,53 485,47 98,96 542,31 93,06 439,15 94,91 

ªOs termos alerta tônico, alerta fásico, atenção seletiva e atenção sustentada se referem aos 

seus respectivos Tempos de Reação Médios  
bPorcentagens de  acertos (respostas corretas). 
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Figura 7. TRMs e Percentuais de Respostas Corretas por componentes da atenção no 

momento pré-viagem. 

 

5.2 Resultados Pós-Viagem  

           5.2.1. Variáveis de Sono. 

           Com relação à qualidade do sono, os indivíduos novamente apresentaram escores total 

do IQSP superiores a 5 pontos (mediana = 6,0; 4,5 – 7,7), o que caracteriza uma qualidade do 

sono ruim, semelhante ao demonstrado no momento pré-viagem. A viagem (fadiga) associada 
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à semana intensa de competição poderia ser um fator negativo para a qualidade do sono (ver 

figura 8). 

 

Figura 8. Escores do IQSP - Qualidade do sono no momento pós viagem. 

 

          Por outro lado, durante a viagem, os participantes ficaram hospedados em um hotel, com 

dedicação exclusiva à competição, sem a necessidade de conciliar horários dentro de suas 

rotinas acadêmicas e esportivas, diferentemente do que ocorre na maior parte do ano na região 

nos locais onde residem.  

        A qualidade do sono ruim, neste caso, pode ser relativa à qualidade do sono ruim relatada 

no momento pré-viagem, já que em função do tempo curto de viagem a aplicação no momento 

pós foi em um intervalo de tempo menor do que 15 dias (diferentemente dos 30 dias 

preconizados nas perguntas do questionário). Ademais, foi possível observar, a partir do IQSP, 

que 79% dos atletas relataram cochilar frequentemente.  
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         5.2.2. Avaliação dos índices de Estresse e Recuperação. 

           O grupo apresentou um valor moderado nas escalas de Estresse Geral (mediana = 2,00; 

1,81 – 2,43) e de Estresse Específico (mediana = 2,13; 1,81 – 2,43). Sobre os resultados do 

Estresse Específico, referentes àqueles componentes do contexto esportivo, por exemplo, 

“Perturbação nos Intervalos” (mediana = 2,50; 1,31 – 3,00), “Exaustão Emocional” (mediana 

= 2,88; 2,13 – 3,50) e “Lesões” (mediana = 3,13; 2,56 – 4,13).  

           Para a Recuperação Geral (mediana = 3,00; 2,50 = 3,0) e para a Recuperação Esportiva 

(mediana = 2,69; 2,09 – 3,34), foram encontrados valores moderados. Os valores mais altos 

foram encontrados nos componentes “Bem-estar Geral” (mediana = 3,00; 3,00 – 3,69) e 

“Recuperação Social” (mediana = 4,13; 3,25 – 4,75), ambos constituintes da escala de 

Recuperação Geral. Já, para os componentes da Recuperação Específica, “Estar em Forma” 

(mediana = 3,50; 1,69 – 3,94) e “Aceitação Pessoal” (mediana = 3,13; 1,75 – 3,69) apresentaram 

valores moderados. Por fim, os valores de “Autoeficácia” (mediana = 2,75; 1,99 – 3,44) e 

“Autorregulação” (mediana = 2,50; 2,13 – 3,25) também foram moderados.  
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Figura 9. Componentes de Estresse-Recuperação no momento pós viagem. 

            Novamente, para a análise dos resultados no momento pós-viagem, foram utilizadas as 

medianas das escalas de estresse-recuperação. Abaixo, segue a análise descritiva das quatro 

escalas do RESTQ-76: Estresse Geral, Estresse Específico, Recuperação Geral e Recuperação 

Específica. 

Tabela 9.  Escalas de Estresse e Recuperação do RESTQ-Sport-76 pré-viagem. 

Pré Viagem 
Estresse 

Geral 

Estresse 

Específico 

Recuperação 

Geral 

Recuperação 

Específica 

Média 2,00 2,28 2,91 2,54 

Mediana 1,84 2,13 2,90 2,68 

Desvio 

padrão 
0,63 0,57 0,56 0,95 

Mínimo 1,21 1,39 2,05 0,81 

Máximo 3,07 3,39 3,85 3,97 

Q1 1,70 1,91 2,41 2,02 

Q3 2,33 2,73 3,13 3,07 
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          Os valores acima destacam a predominância de valores moderados na pontuação tanto 

nas escalas de estresse como de recuperação. Os valores moderados (Estresse Específico) e 

baixos (Estresse Geral) de estresse podem ser explicados pelo (prévio) enfrentamento já 

realizado ante a situação de viagem e competição, bem como pela eliminação de possíveis 

situações ansiogênicas, características do contexto pré-competitivo.  

           Ademais, possíveis sentimentos de “pressão” e “conflitos” podem ser mais facilmente 

manejados na ausência dos estímulos estressores (competição; programação para viagem), 

especialmente, quando os resultados alcançados na competição são considerados satisfatórios. 

Ou seja, no momento pós-viagem, com o término da competição, os atletas provavelmente 

lidam melhor com potenciais situações estressoras. Maiores detalhes sobre a distribuição dos 

escores a partir dos componentes e das escalas de estresse-recuperação e a variabilidade 

interquartílica estão representados na Figura 10. 
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Figura 10. Componentes de Estresse-Recuperação no momento pós viagem. 
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5.2.3. Avaliação dos índices de Atenção.  

        Com relação aos dados de atenção, foram analisados os valores relativos aos Tempos de 

Reação Médios (TRMs) de cada componente da atenção, bem como o percentual (%) de 

respostas corretas (acertos) para cada componente da atenção. O percentual de acertos é 

configurado pela razão entre erros e acertos durante a tarefa para cada componente atencional.  

         Já sobre ao componente alerta tônico, percebe-se um alto percentual de acertos assim 

como no momento prévio à viagem, com valores de 95% para o alerta tônico e para a atenção 

sustentada, evidenciando uma ótima capacidade de manutenção do desempenho atencional ao 

longo da tarefa. Esse alto percentual indica uma ótima capacidade atencional para respostas 

gerais, características do componente alerta tônico. Para o alerta fásico e para a atenção seletiva, 

os valores medianos no momento pré-viagem foram de 92% e 86%, respectivamente, também 

muito semelhante ao momento prévio.  

            Os valores globais dos percentuais de respostas corretas de todos os componentes 

listados acima foram maiores do que os valores encontrados em uma amostra universitária de 

não atletas que realizaram essa mesma tarefa em outro estudo (Rodríguez, 2011). O alerta tônico 

(94%), o alerta fásico (84%) e, especialmente, a atenção seletiva (74%) e a atenção sustentada 

(88%) conforme demonstrado na Tabela 8.  

          Os altos percentuais tanto no momento pré como no momento pós reforçam a hipótese 

abordada em outros estudos com relação ao alto desempenho demonstrado por atletas em 

tarefas cognitivas (Alves et al., 2013; Raab & Harwood, 2015; Voss et al., 2009). Portanto, a 

amostra do presente estudo contempla participantes com alta eficácia na tarefa de execução 

contínua aplicada. Maiores detalhes sobre a distribuição dos escores e a variabilidade 

interquartílica estão representados na Figura 11. 
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Tabela 10. Tempos de Reação Médios (TRM) e Percentual de respostas corretas por 

componente da Atenção 

ªOs termos alerta tônico, alerta fásico, atenção seletiva e atenção sustentada se referem aos 

seu respectivos Tempos Médios de Reação. 
bPorcentagens de acertos (respostas corretas). 

Dados Pós 
Atenção  

Sustentadaª 

Atenção  

Sustentadab 

Alerta  

Tônicoª 

Alerta  

Tônicob 

Atenção  

Seletivaª 

Atenção  

Seletivab 

Alerta 

Fásicoª  

Alerta 

Fásicob 

Média 449,82 95,20 436,44 98,64 513,48 87,85 422,59 91,48 

Mediana 442,92 95,56 432,85 98,68 494,37 86,57 400,80 92,59 

Desvio 

Padrão 
65,91 3,26 62,50 1,05 82,25 6,21 70,76 4,99 

Mínimo 369,50 85,56 352,89 96,30 401,80 79,63 341,26 79,63 

Máximo 569,10 99,26 550,88 99,74 680,77 100,00 557,02 98,15 

Q1 389,80 93,94 380,34 98,35 451,86 83,80 372,63 89,81 

Q3 510,12 96,67 487,52 99,54 583,61 90,28 474,60 94,44 
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Figura 11. Percentual de resposta correta por componente da atenção no momento pós-

viagem. 

 

5.3. Análises Comparativas Pré e Pós Viagem 

             Para fins de comparação das variáveis de qualidade do sono, estresse-recuperação e de 

atenção, nos momentos pré e pós-viagem, foi utilizada uma análise de medidas repetidas através 

do Teste (não paramétrico) de Wilcoxon (Z) seguida da análise do “tamanho do efeito” (r). 

Nesse caso, há um efeito da viagem – não paramétrico – aliada à competição, na qual os valores 
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pós são subtraídos dos valores pré-viagem. Desse modo, foi possível observar a taxa de 

modificação do primeiro (pré) para o segundo momento (pós) da investigação.  

            Os valores positivos significam maiores valores no momento pós, enquanto que os 

valores negativos significam menores valores no momento pós. Por fim, foi calculado o 

tamanho do efeito para cada variável comparada no momento pré e pós-viagem. A seguir, 

apresentar-se-ão todas as comparações entre as condições pré e pós-viagem para cada variável 

investigada. 

            Por meio da análise do Teste de Wilcoxon (Z), pode-se perceber não houve diferenças 

significativas (p>0.05) na qualidade de sono quando comparadas as condições antes e após a 

viagem. As escalas de Estresse Geral e Estresse Específico também não apresentaram 

diferenças significativas (p>0.05) quando comparados os momentos pré e pós-viagem –

diferenças significativas (p=0.05, com uma sutil ampliação da margem de erro) entre as 

variáveis de Recuperação Geral e Recuperação Esportiva, sendo os valores de ambas as 

variáveis maiores no momento prévio à viagem.  Porém, não houve diferenças significativas 

(p>0.05) nas escalas de Estresse Geral e Estresse Específico quando comparados os momentos 

pré e pós (ver Figura 12). 
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Figura 12. Comparação das variáveis de Estresse-Recuperação pré e pós-viagem. 

          Já com relação aos percentuais (%) de resposta correta em cada componente da atenção, 

foram bastante semelhantes antes e depois da viagem. Apesar do componente da atenção 

seletiva ter apresentado maiores valores durante a condição prévia, diferenças significativas (p-

valor =0,77) não foram encontradas na comparação entre as condições (pré x pós) para o 

percentual de respostas corretas em nenhum dos componentes (ver Figura 13). 
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Figura 13. Comparação dos percentuais (%) de reposta correta em cada componente da atenção 

pré e pós-viagem. 

           Já para os TRMs, algumas diferenças foram encontradas entre as respostas corretas dos 

componentes da atenção demonstraram que maiores TRMs da atenção sustentada e do alerta 

tônico ocorreram na condição pós-viagem. Similarmente, maiores TRMs para o Alerta Fásico 

e para a Atenção Seletiva foram encontrados na condição pré-viagem, o que significa um grau 

de responsividade mais tardio, pois tanto o alerta fásico como a atenção seletiva são respostas 

específicas. No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre as condições 

(p<0.05) para nenhum dos componentes da atenção (ver Figura 14). 
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Figura 14. Comparação dos Tempos de Reação Médios das repostas corretas em cada 

componente da atenção pré e pós-viagem 

            Em suma, diferenças significativas foram encontradas apenas para as variáveis de 

recuperação, nas escalas de Recuperação Geral e Recuperação Esportiva, sendo os maiores 

valores encontrados na condição prévia à viagem. Assim, um possível efeito da viagem, somado 

à competição, afetou negativamente os componentes de recuperação nos atletas universitários. 

5.4. Correlações       

5.4.1. Correlações entre as variáveis Pré-Viagem. 
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            Poucas correlações significativas foram encontradas no primeiro momento da pesquisa. 

A partir da análise do Coeficiente de Spearman (rho), foram encontradas fortes correlações 

positivas entre o estresse geral e o estresse específico, sugerindo uma forte associação (rho 

=0.988; p<0.001) entre os tipos de estressores da vida geral com aqueles particulares da prática 

esportiva (ver Figura 15). 

            Já a relação entre qualidade do sono e cronotipo (rho =-0.647; p=0,001) foi moderada e 

inversamente proporcional, sugerindo que maiores escores no questionário de cronotipo 

(tendência mais matutina) poderiam se correlacionar moderadamente com menores escores de 

qualidade do sono (melhor qualidade do sono) ou vice-versa (ver Figura 15). Esse dado aponta 

para uma possível melhor qualidade do sono naqueles indivíduos com tendência mais matutina. 

          Por fim, foi encontrada uma correlação inversamente moderada entre qualidade do sono 

e estresse geral (rho =-0.647; p=0,001), o que sugere que maiores índices de estresse estariam 

correlacionados a menores índices de qualidade do sono (melhor qualidade do sono) ou vice-

versa (ver Figura 15). Esse resultado é controverso, por confrontar vários estudos que apontam 

a relação direta entre má qualidade do sono e estresse conforme exposto nos capítulos teóricos 

desse trabalho. 
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ªOs termos alerta tônico, alerta fásico, atenção seletiva e atenção sustentada se referem às 

seus respectivos percentuais de acertos. 

Figura 15. Correlações entre os percentuais dos componentes da atenção e demais variáveis. 
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ªOs termos alerta tônico, alerta fásico, atenção seletiva e atenção sustentada se referem aos 

respectivos Tempos Médios de Reação (TRMs). 

Figura 16. Correlações entre os TRMs dos componentes da atenção e demais variáveis. 

          5.4.2. Correlações entre as variáveis Pós-Viagem. 

          Novamente, o Estresse Geral demonstrou uma forte associação com o Estresse 

Específico. Já os escores de qualidade de sono foram moderada e negativamente 

correlacionados com o percentual de acertos no componente atenção seletiva (rho = -0.538; 

p<0.005). Isso parece significar que a capacidade de filtrar e responder, seletivamente, a um 

estímulo se relaciona a escores mais baixos de qualidade do sono e vice-versa. Assim, menores 

índices de qualidade do sono (melhor qualidade do sono) se associariam (moderadamente) com 

a capacidade de discriminar estímulos específicos mais eficazmente (ver Figura 17).  
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        Foi encontrada correlação moderada e positiva (rho = 0.649; p=0.01) entre cronotipo e o 

percentual de respostas corretas do alerta fásico (ver Figura 17). Isso sugere que menores 

escores de cronotipo (tendência vespertina) poderiam estar associados a menor capacidade de 

ativação mediante um evento específico. Poderia explicar também uma maior dificuldade em 

detectar sinais e antecipar eventos futuros naqueles indivíduos com preferências 

cronobiológicas mais vespertinas, ainda que a tarefa de execução contínua tenha sido aplicada 

sempre no turno vespertino (entre 14h-17h). 

        Por fim, também foram encontradas correlações (inversa e moderada) entre a recuperação 

específica e o percentual de respostas corretas da atenção sustentada (rho = -0.578; p=0.03) e 

entre a recuperação geral e atenção seletiva (rho = -0.537; p=0.04). Nesse sentido, os resultados 

sugerem que menores escores de recuperação específica e de recuperação geral estão associados 

ao melhor desempenho cognitivo, na atenção sustentada e na seletiva, respectivamente (ver 

Figura 17). No entanto, tais achados não encontram respaldo na literatura, já que poucos 

protocolos com estudos de recuperação utilizam medidas cognitivas. 
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Figura 17. Correlações entre Qualidade do Sono, Estresse-Recuperação e Porcentagem de 

resposta correta dos componentes da Atenção pós viagem. 
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Figura 18. Correlações entre Estresse-Recuperação, Qualidade de Sono, Cronotipo e Tempo de 

Reação Médios nos componentes da Atenção pós-viagem. 

 

6. Discussão 

          O presente estudo objetivou comparar e correlacionar variáveis de sono, os índices de 

estresse-recuperação e os componentes da atenção em atletas universitários entre e em cada 

condição – pré e pós-viagem. Os resultados foram analisados a partir da avaliação na condição 

prévia à viagem e na condição posterior à viagem, considerando, assim, uma eventual influência 

da viagem aliada à competição, nas variáveis investigadas. 

         A maior parte da amostra apresentou um perfil cronobiológico intermediário (65,5%), 

como também é encontrado na maior parte da população em geral (Farias et al., 2007). 

Matutinos (7%) e vespertinos (28,5%) também foram identificados. Entretanto, esses achados 
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diferem de outros estudos com atletas universitários, os quais foram, predominantemente, 

realizados em contexto norte americano, e que demonstraram que a maioria dos atletas 

universitários apresenta preferência vespertina (Sexton-Radek, 2006).  

             Os resultados do presente estudo, por sua vez, estão congruentes com a maioria da 

população em geral, que se caracteriza por tendências moderadas (intermediários) no que tange 

à preferência circadiana. A mediana de idade dos nossos participantes (23 anos) sugere que essa 

amostra já é adulta jovem, provavelmente com menos hábitos características da adolescência, 

os quais perduram até aproximadamente os 20 anos. Por isso, a preferência vespertina não foi 

tão pronunciada na nossa população de atletas universitários. 

         Além de conciliar os horários acadêmicos e esportivos para participar das sessões de 

treinos regularmente (três sessões de treino por semana com início às 8 horas da manhã e uma 

sessão no sábado, com início às 14h), os atletas da nossa amostra também precisam estar 

adaptados aos horários estabelecidos para obter um melhor nível de desempenho. Sendo assim, 

parece lógico entender por que nossos participantes demonstram preferências intermediárias, 

destacadas numa organização temporal mais flexível.      

         Uma predisposição biológica à determinada hora do dia poderia significar períodos de 

sono e vigília mais coerentes com o programa esportivo e, possivelmente, em melhor 

desempenho (Van Dogen, Maislin, Mullington, & Dinges, 2003), o que tende a aumentar a 

aderência à prática da atividade esportiva e à probabilidade de desenvolvimento nos domínios 

específicos daquela modalidade. Contudo, deve-se considerar a capacidade plástica do ser 

humano e seu potencial de adaptação, os quais permitem um ajustamento às condições sociais 

e ambientais, de modo que o indivíduo consegue manter sua funcionalidade em determinados 

horários, ainda que sua predisposição seja distinta (Putilov, 2016). 
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         Um padrão de sono e vigília coerente com os períodos de treinamento, e que contemplam 

os processos de recuperação são, igualmente, aspectos cruciais para obtenção da melhor 

qualidade de sono e do melhor desempenho. Neste sentido, o sono é considerado pela maioria 

dos profissionais do esporte, como um dos modos mais eficazes de recuperação para atletas, 

com uma relação proposta entre sono e treinamento ótimo (Venter, 2014).  Em atletas 

universitários, os quais possuem uma dupla ou até mesmo tripla jornada, espera-se que a 

demanda de sono seja ainda mais pronunciada.  

          No presente estudo, uma má qualidade do sono foi encontrada nas avaliações pré e pós-

viagem, o que corrobora os achados de estudos semelhantes que demonstram uma qualidade do 

sono comprometida em atletas (ver Figuras 7 e 11). Além das múltiplas demandas de ser aluno 

e ser atleta, na semana de competição, isto é, durante a viagem, os atletas participaram de seis 

jogos, em seis dias consecutivos, todos realizados no turno matutino. Esses aspectos podem ter 

impactado na qualidade do sono e na subsequente recuperação, já que o período de recuperação 

entre um jogo e outro foi muito reduzido, o que enfatiza o volume e a intensidade da rotina de 

competição. 

          Samuels (2009) investigou uma amostra de atletas canadenses e encontrou que 85% deles 

também obtiveram escores globais superiores a 5 pontos (qualidade de sono ruim) no IQSP. 

Outros estudos demonstraram alterações do sono em atletas durante períodos de treinamento e 

competição, com piores índices de qualidade do sono em atletas de várias modalidades 

esportivas quando comparados a um grupo controle (Fietze et al., 2009; Leeder et al., 2012). 

          Na Alemanha, Erlacher, Ehrlenspiel e Adegbesan (2011), assinalaram que 65,8% dos 

atletas profissionais avaliados, em seu estudo, relataram ter dormido pior na véspera de uma 

partida, ao menos uma vez, em virtude de “preocupações” e “nervosismo” com relação à partida 

do dia seguinte. Outro estudo também constatou uma qualidade de sono ruim em atletas 
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previamente a jogos importantes, devido a pensamentos excessivos sobre a competição e 

nervosismo. Ainda sobre esta pesquisa, verificou-se que a maioria dos atletas de esportes 

coletivos não possuem, aparentemente, estratégias adequadas para superar uma noite de sono 

ruim comparado aos atletas de esportes individuais (Jullif, Halson, & Peiffer, 2014). 

       Brand et al. (2010) demonstrou que atletas de futebol masculino (idade 15.4 ± 0.9 anos) 

relataram subjetivamente melhores escores de qualidade do sono, menor latência do sono e um 

mais baixo número de despertares após início do sono, aliado a um maior tempo total de sono 

em comparação a participantes de um grupo controle. Porém, a qualidade de sono ruim 

verificada no nosso estudo vai ao encontro de outros achados que, com outros métodos, 

assinalaram que atletas dormem menos do que similares não atletas (Jullif et al., 2015; Teng et 

al., 2011).  

          Os resultados encontrados no estudo de Brand et al. (2010) versam sobre uma amostra 

constituída por atletas de categorias de base (em formação), os quais ainda não possuem uma 

rotina com treinamentos e competições como aquelas verificadas em atletas profissionais. Já, 

no caso de atletas universitários, os problemas relacionados ao sono podem ter causas diversas, 

especialmente relacionadas a uma excitação somática e cognitiva decorrentes do ritmo intenso 

das atividades diárias de treinamentos, competições, horários de aulas e outras demandas 

acadêmicas com implicações para a organização temporal (Davis & Humphrey, 2000).  

           Richmond et al. (2007) analisaram a qualidade do sono de atletas da modalidade “futebol 

australiano” durante repetidas viagens interestaduais ao longo da temporada. Os autores 

constaram que a qualidade do sono era pior antes dos jogos “fora de casa” do que “em casa”. 

Para os autores, dormir em ambientes pouco familiares explicam estes achados.  

          Fowler, Duffield e Vaile (2014) estudaram jogadores de futebol na Austrália e não 

encontraram diferenças entre os índices de qualidade do sono nem de estresse percebido quando 
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comparadas as condições – em casa ou fora de casa. Os autores concluíram que viagens aéreas 

de curta distância parecem possuir um efeito limitado na recuperação de atletas, porém, a 

investigação de tal efeito para o desempenho e para a recuperação se justifica quando há 

ocorrência de mais de um jogo por semana. Similarmente, outros estudos com indivíduos 

fisicamente ativos concluiu que, provavelmente, não há um efeito da viagem, efetivamente, em 

parâmetros objetivos (quantidade) ou de qualidade do sono (Fowler, Duffield, & Vaile, 2014). 

           No presente trabalho, 79% dos atletas participantes (N=16) no momento pré e 71% dos 

atletas participantes no momento pós-viagem relataram tirar cochilos em meio a suas rotinas, 

sobretudo nos dias de treinamento. Geralmente, atletas têm uma maior necessidade de sono do 

que indivíduos normais, pois estes possuem, em tese, um gasto energético (hipótese da 

conservação corporal) mais acentuado do que a população normal (Driver & Taylor, 2000). 

Assim, eles complementam o sono noturno com cochilo pela tarde (Reilly, Atkinson, & 

Waterhouse, 1997). Essa pode ser uma estratégia adotada pelos atletas para compensar uma 

eventual privação de sono ocasionada, por exemplo, nos dias de treinamento, nos quais eles 

necessitariam, impreterivelmente, acordar cedo pela manhã.                      

           Porém, o percentual de cochilos nesse trabalho é bem diferente do encontrado por 

Lastella, Roach e Halson (2015), no qual a frequência de cochilos (percentual de dias com 

ocorrência de cochilos) foi de 11% em atletas de esportes coletivos (N=58). Assim, o alto 

percentual de cochilos relatados pelos participantes pode ser uma estratégia compensatória 

utilizada no caso daqueles indivíduos que podem estar privados de sono. Essa privação 

aumentaria a pressão homeostática para início do sono, o que aliado ao desgaste do treinamento 

pela manhã favoreceria os cochilos no início da tarde (Sargent et al., 2014). 

         Não obstante, de modo geral, atletas devem saber que o cochilo iminente à competição 

pode ser prejudicial ao desempenho, uma vez que a “inércia” do sono pode interferir 
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negativamente na tomada de decisão (Wickens, Laux, Hutchins, & Sebok, 2014). A inércia do 

sono remete à marcante sonolência em que se encontra o indivíduo após o despertar e se 

caracteriza pelo baixo nível de alerta (Wertz. Ronda, Czeisler, & Wright, 2006). Portanto, deve-

se considerar quando e como utilizar o cochilo enquanto estratégia para aumento do 

desempenho, bem como para fins de regulação do equilíbrio estresse-recuperação. 

           Os escores de estresse-recuperação dos atletas, nos dois momentos, não demonstraram 

altas pontuações para aqueles componentes que podem representar estados negativos, tais como 

“pressão”, “conflitos” ou “lesões,” os quais poderiam sugerir overtraining (ver Figuras 8 e 12). 

Tais resultados são semelhantes aos que também foram encontrados nos trabalhos de Santos 

(2012), Main et al. (2009) e Mckenzie (1999). De modo geral, os valores observados nas escalas 

de recuperação do RESTQ-76 Sport evidenciam valores médios de estresse e de recuperação, 

sugerindo que os alunos atletas participantes possuem condições satisfatórias para lidar com as 

situações, potencialmente, estressantes das rotinas de viagens e de competições. Em suma, 

baixos escores em áreas relacionadas com estresse e altos escores relacionados às áreas de 

recuperação são considerados positivos (Kellman et al., 2009). 

            Grande parte dos trabalhos que fizeram uso do RESTQ-Sport-76 para avaliação dos 

níveis de estresse-recuperação foram realizados ao longo da temporada, em vários períodos do 

treinamento esportivo, encontrando alterações significativas na percepção de estresse-

recuperação nas distintas etapas da periodização do treinamento conforme o volume e a 

intensidade da carga de treino aplicada (Jurimae et al., 2004; Jurimae et al., 2002; Kellman et 

al.,2001; Nederhof et al., 2008).  

          No presente trabalho, buscou-se investigar o efeito ou a “dose-resposta” em relação à 

viagem e à competição subjacente, em atletas universitários. Isto é, alterações decorrentes da 
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fadiga da viagem e do estresse da competição poder-se-iam gerar elevações nos níveis de 

estresse e redução nos níveis de recuperação.  

           Não obstante, a capacidade recuperativa pode ficar comprometida no momento pós, 

sobretudo pela dupla jornada de ser aluno e ser atleta. Sendo assim, o momento pós-viagem 

pode não propiciar o espaço físico, psicológico e temporal adequado para uma plena 

recuperação, notadamente, após viagem e competição extremamente desgastantes do ponto de 

vista físico e emocional.  

          Tendo em vista que os atletas possuem outras atribuições, como já destacado 

anteriormente, alguns participantes precisaram compensar a semana em que estiveram ausentes 

das aulas ou trabalho com a disponibilidade e dedicação por mais tempo que o habitual nestes 

lugares. Portanto, os valores mais baixos de recuperação no momento pós podem estar 

associados não só ao desgaste decorrente da viagem e da competição, bem como das estratégias 

de recuperação ineficientes ou inexistentes no grupo de participantes. 

           No entanto, ao se comparar os valores de estresse-recuperação pré e pós-viagem, no 

presente trabalho, não foram encontradas diferenças significativas nas escalas de Estresse Geral 

e Estresse Específico. Como a maior parte dos atletas já havia disputado esse modelo de 

competição em anos anteriores é possível que eles já tivessem desenvolvido estratégias de 

enfrentamento eficazes, que, supostamente, lhes permitiram melhor adaptação a esse contexto 

competitivo, caracterizados por deslocamentos (viagens) e calendários intensos de jogos.  

         Há de se considerar que o resultado de segundo lugar na competição (vice-campeão geral 

e melhor universidade pública nacional) também pode ter atenuado uma suposta elevação dos 

índices de estresse pós-competição, bem como ter elevado o prazer e a satisfação individual e 

coletiva do grupo, pois esta conquista consolidou o sucesso de um trabalho iniciado quatro anos 

antes, confirmando a rápida evolução que a equipe alcançou na classificação geral ao longo dos 
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últimos anos (Lundqvist & Raglin, 2014; Nicholls, Polamn, & Levi, 2012; Surujlal, Van Zil & 

Nolan, 2013). A referida equipe se destacou pelo segundo ano consecutivo como a melhor 

Universidade pública na competição nacional. 

         O grupo de atletas participantes do estudo faz parte de uma equipe multidisciplinar, que 

contava, na época, com doze alunos e profissionais de várias áreas do conhecimento, tais como 

Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Fisiologia do Esporte, o que denota um suporte técnico, 

científico e social adequado em se tratando de atletas universitários em contexto de rendimento 

esportivo. A comissão técnica que integrou a viagem contabilizou sete integrantes das diversas 

áreas do conhecimento descritas acima. Durante a viagem, os atletas receberam suporte antes, 

durante e após os jogos, em decorrência de uma forte relação estabelecida com a comissão 

técnica durante todo o processo de preparação e de competição. 

          Essa perspectiva multi (inter)disciplinar corrobora as ideias de Nunes (2011), que 

enfatiza a importância da junção de várias áreas do conhecimento que subsidiem o 

desenvolvimento integral das potencialidades atléticas em seus domínios técnicos, táticos, 

físicos e psicológicos (Dijkstra, Pollok, Dijkstra, & Alonso, 2014). Ademais, o fato de os atletas 

universitários não possuírem rotinas de treinamento e competição de alto rendimento, a 

alteração de suas rotinas durante a viagem, bem como o tamanho reduzido da amostra podem 

ter dificultado a detecção de diferenças significativas entre os dois momentos da coleta de 

dados. 

         Por outro lado, as diferenças encontradas para as variáveis de recuperação foram 

significativas (p<0.05), apontando para menores índices no momento pós-viagem, confirmando 

nossa hipótese de que ocorreria diminuição dos índices de recuperação nessa direção, já que 

um possível efeito da viagem somado ao desgaste decorrente da competição levaria ao 

rebaixamento da capacidade recuperativa do grupo (McGuckin et al., 2014; Richmond et al., 
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2007). As escalas de Recuperação Geral e Recuperação Específica apresentaram um 

decréscimo nas escalas de recuperação no momento pós.  

        Neste sentido, é possível constatar que o efeito da viagem aliada à competição tenha 

impactado nos níveis de recuperação desses atletas universitários. Tais decréscimos sinalizam 

a importância do monitoramento de tais variáveis para o controle da carga de treinamento, para 

a prevenção de lesões, para detecção dos casos de overtraining e burnout, e sobre a prontidão 

(estado atual) do atleta para determinada competição (Lauxx, Krumm, Diers, & Flor, 2015). 

Portanto, todas essas avaliações são fundamentais para o gerenciamento de todas essas 

informações dentro de um programa de treinamento permanente.     

           Já a capacidade de recuperação pode ter sido comprometida em função do desgaste dos 

voos com duas escalas (na ida e na volta), bem como pelo contexto competitivo vivenciado 

durante a viagem. Foram disputados quatro jogos de 90 minutos e dois jogos de 120 minutos 

(mais cobranças de pênaltis) ao longo de seis dias consecutivos. Por fim, as obrigações 

acadêmicas e empregatícias (em alguns casos) podem ter impossibilitado os atletas do presente 

estudo de usufruírem de uma recuperação adequada, o que passa não apenas pelo repouso, mas 

por estratégias que contemplam suporte social, alimentação adequada, relaxamento e 

treinamento mental.  

            A elevação das cargas de treinamento ou a intensidade da competição pode alterar a 

relação estresse-recuperação. No presente estudo, porém, houve diminuição nos níveis de 

recuperação após viagem, sugerindo um processo de restauração comprometido, e que poderia 

estar associado à má qualidade do sono encontrada no grupo participante. No entanto, nenhuma 

correlação foi encontrada entre qualidade do sono e as variáveis de estresse-recuperação, talvez, 

por ser consequência do reduzido tamanho amostral. 
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          Apesar da longa distância da viagem e do caráter intenso da competição, o intervalo 

temporal existente na aplicação dos protocolos (entre a primeira e a segunda coleta e entre o 

retorno de viagem e à segunda etapa da coleta), pode ter limitado a aferição do “efeito viagem”, 

já que não houve coleta de dados durante a viagem, devido às dificuldades de se manter o rigor 

metodológico durante o período de competição. É importante esclarecer que a viagem descrita 

no presente trabalho não implicou em jet lag e, por isso, não contemplou os efeitos deletérios 

decorrentes desse tipo específico de viagem, como já vem sendo descrito na literatura (Kolling 

et al., 2016; Weingart & Collop, 2013). 

           Uma vez que o grupo apresentou uma má qualidade do sono, esperavam-se alterações 

nos índices de estresse-recuperação e também nos valores de atenção, já que o entrelaçamento 

entre tais variáveis é muito relevante para o desempenho esportivo. Cientistas do esporte têm 

buscado compreender como algumas habilidades cognitivas, especialmente a atenção, suportam 

a capacidade de antecipação no esporte (Hodges, Huys, & Starkes, 2007; Williams & Ford, 

2008; Williams & Ward, 2007). A avaliação de tais capacidades é possível em tarefas de 

execução contínua, com avaliação do percentual de respostas corretas e do tempo de reação. 

          Alguns estudos mostram que o tempo de reação é sensível às alterações nas cargas de 

treinamento (Matos et al., 2014). Logo, essa variável pode ser um marcador relevante para o 

monitoramento das cargas de treinamento esportivo, principalmente em períodos extenuantes 

da temporada, marcados por altas exigências, e momentos de elevados níveis de estresse 

(Dupuy, Renaud, Bherer, & Bosquet, 2010; Rietjens et al., 2005;). Já o percentual de respostas 

corretas (%) indica o grau de acurácia (relação entre erros e acertos) para cada um dos 

componentes da atenção durante a tarefa de desempenho cognitivo, o que significa não apenas 

a velocidade de processamento da informação, como também sua capacidade de elaboração e 

decisão da resposta adequada àquele estímulo. 
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            Os achados do presente estudo demonstraram altos percentuais de respostas corretas e 

um baixo tempo de reação em todos os componentes da atenção avaliados, o que denota as 

habilidades dos alunos atletas participantes nesta tarefa. Ainda que não tenham sido encontradas 

diferenças significativas (p>0.05) entre as condições pré e pós-viagem, os resultados 

evidenciam um alto desempenho atencional nos dois momentos de coleta (ver Figuras 10 e 14). 

Esses achados podem subsidiar as hipóteses da teoria da expertise esportiva que sugerem uma 

maior eficiência dos atletas, quando comparados a não atletas, em tarefas cognitivas, uma vez 

que atletas possuem habilidades atencionais mais sofisticadas. Vale frisar que os atletas não 

treinaram nem realizaram qualquer outro exercício no dia da execução da tarefa atencional, bem 

como os horários e condições de aplicação foram similares nas duas condições a fim de não 

haver possíveis interferências (circadianas ou do exercício). 

              Variação circadiana da atenção tem sido verificada em estudantes universitários, com 

a atenção apresentando ritmicidade ao longo do dia, com um aumento nos índices de atenção. 

Já durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã (entre 4 e 6h), há um rebaixamento 

desses índices, verificados através da tarefa de execução contínua (Valdez et al. 2005; Valdez 

et al. 2010). No presente estudo, a tarefa atencional foi aplicada entre 14-17h, o que significa, 

de modo geral, um bom momento do dia para execução de uma tarefa de desempenho cognitivo.  

             Diante dos achados de estudos anteriores com estudantes universitários, esperávamos 

que, nesses horários de aplicação, os atletas universitários estariam em situação ótima (alto 

nível de atenção) para responder à tarefa, e aqueles participantes que, eventualmente, 

estivessem privados de sono não teriam um bom desempenho atencional. Parece, então, que foi 

respeitada a ritmicidade circadiana da atenção nesse estudo, dado o alto desempenho dos 

participantes em todos os componentes da tarefa. 
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           A nossa amostra de atletas universitários apresentou, tanto no momento pré como no 

momento pós, altos percentuais de resposta correta e baixo tempo de reação para todos os 

componentes atencionais avaliados. Ainda assim, é possível perceber que o percentual de 

respostas corretas para o alerta tônico e para a atenção sustentada é razoavelmente maior do 

que o percentual das respostas fásicas e das respostas seletivas corretas (ver Tabela 6 e 8).  Esses 

dados são importantes para elucidação das diferenças no tipo de resposta – geral 

(“automatizada”) e específica (geradas endogenamente) – que caracterizam a tarefa de atenção 

utilizada no presente trabalho. 

         De modo geral, o grupo demonstra, nos dois momentos, uma forte tendência a acertar 

(responder corretamente) as respostas relacionadas ao alerta tônico, as quais demandam uma 

resposta geral, imediata, caracterizada por atividades “estereotipadas”, passíveis de serem 

executadas automaticamente (Valdez et al., 2005). Essas estão relacionadas com o sistema 

ativador reticular ascendente (SARA).  Já as respostas relacionadas ao alerta fásico e à atenção 

seletiva são mais específicas. São respostas empregadas na discriminação de estímulos ou no 

comportamento de modificação frente a um sinal de advertência, bem como as respostas que 

implicam em seleção de um estímulo em detrimento dos demais.  

         No presente estudo, tanto o alerta fásico com a atenção seletiva tiveram menores 

percentuais de acerto e maiores TRMs devido à sofisticação desse tipo de evento, uma vez que 

ambos se referem a um tipo de resposta específica, que implica em processamento, seleção dos 

estímulos, das respostas ou de ambos. Assim, sugere-se uma capacidade de dar novas respostas 

a situações novas.  

       Tal qualidade é imprescindível para um bom desempenho no futebol, uma vez que o 

sucesso em esportes coletivos passa pelo conhecimento das posições dos outros jogadores, tanto 

quanto pela compreensão de como tais posições irão mudar ao longo do jogo. Os participantes 
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do presente trabalho, atletas de futebol universitário, competem em uma modalidade coletiva, 

na qual os jogadores devem monitorar as atividades e posições de múltiplos jogadores, 

companheiros e rivais, simultaneamente (Memmert, Simons, & Grimme, 2008).            

   Ao se comparar os valores pré e os valores pós-viagem, não foram encontradas 

diferenças significativas para o percentual (%) de respostas corretas dos quatro componentes 

da atenção. O desempenho na tarefa atencional não se alterou em virtude dos distintos 

momentos de coleta, contrariamente ao que foi suposto em nossas hipóteses, pois era esperado 

um decréscimo no desempenho atencional no momento pós-viagem. Todavia, não houve 

modificações nos valores do estresse – nas escalas de Estresse Geral e Estresse Específico. Sem 

alterações nos níveis de estresse, não se promoveram variações nos valores da atenção, o que 

justifica a similaridade do desempenho atencional nos dois momentos (pré e pós). 

          Igualmente, não foram encontradas diferenças nos Tempos de Reação Médios (TRMs) 

dos quatro componentes da atenção quando comparados os momentos pré e pós. Além da 

ausência já destacada de alteração nos índices de estresse, os participantes da presente pesquisa 

são atletas com vários anos de prática na modalidade esportiva, presumidamente, dotados de 

habilidades atencionais elaboradas. Além disso, são alunos do ensino superior, sendo alguns, 

inclusive, de cursos de pós-graduação, o que denota um alto nível educacional e uma subjacente 

e provável considerável capacidade cognitiva (Boone, 1999).  

       Tais qualidades podem explicar o alto nível de desempenho cognitivo nos dois momentos, 

o que pode ter limitado à capacidade de detectar diferenças a partir da tarefa de execução 

contínua. Assim, um eventual “efeito de teto” pode ter ocorrido nos nossos resultados (Hsu et 

al., 2010). Ademais, o efeito da viagem pode não ter sido suficiente por não se tratar de uma 

viagem com mudança de fuso horário e eventual jet lag (Cho, Ennaceur, Cole, Suh, 2000; 

https://scholar.google.com.br/citations?user=TbVzYi0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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Drubst et al., 2005). Adicionalmente, observa-se que nenhum dos artigos, atualmente, 

disponíveis na literatura sobre “efeito viagem” fez uso de medidas cognitivas. 

         Também não foram encontradas correlações significativas entre as variáveis da qualidade 

do sono (IQSP) e as escalas de estresse-recuperação. Esses achados não corroboram os 

resultados de outros trabalhos que demonstraram associação entre sono ruim e estresse (Adam, 

Hawkley, Kudielka, & Cacioppo, 2004). Lastella, Lovell e Sargent (2014) constataram que a 

qualidade do sono de atletas, a duração e a frequência de despertares noturnos prévios à 

competição estiveram correlacionados a estados negativos de humor, os quais poderiam 

implicar em estresse. 

         Por sua vez, o resultado das partidas (vitória, empate ou derrota) também pode ser fonte 

de estresse para atletas, influenciando o estado de humor e afetando o sono. De modo geral, 

atletas demonstram emoções agradáveis após uma vitória, assim como expressam emoções 

desagradáveis em casos de derrota (por exemplo, mais tensos, cansados e deprimidos), as quais 

podem ser prejudiciais para o início do sono (Nicholls & Polman, 2007; Wilson & Kerr, 1999).   

         Vários estudos têm investigado como excessivas exigências durante períodos extenuantes 

de treinamento podem influenciar processos cognitivos (Hynynen, Uusitalo, Konttinen, & 

Rusko, 2008). Matos, Samulski, Lima e Prado (2014) investigaram a influência das cargas de 

treinamento na percepção de estresse-recuperação de futebolistas da categoria júnior, bem como 

a variabilidade da frequência cardíaca e o tempo de reação, em função de 3 momentos da 

periodização do treinamento esportivo, e encontraram resultados diferentes. Não foram 

encontradas diferenças significativas para as variáveis psicológicas nem fisiológicas. Apenas 

na variável cognitiva do tempo de reação foram encontradas diferenças entre a condição 1 e a 

condição 2, sugerindo que tal capacidade cognitiva pode ser um bom indicador do grau de 

treinabilidade de atletas.  
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         Ainda sobre as correlações, foi encontrada uma moderada e inversa associação entre 

qualidade de sono e escores de cronotipo no momento pré-viagem (ver Figura 15). Ou seja, 

quanto maior à tendência à matutinidade, maior seriam os índices no IQSP (pior qualidade do 

sono). Portanto, sugere-se que os indivíduos com maior tendência matutina podem estar mais 

adaptados. Isso, então, poderia refletir em uma melhor qualidade do sono e numa melhor 

sincronização aos horários matutinos de treinamento, por exemplo. 

         Já, no momento pós-viagem, foi encontrada uma correlação moderada e inversamente 

proporcional entre a qualidade do sono e os percentuais de resposta correta da atenção seletiva 

(ver Figura 17). Isto sugere que menores escores no IQSP (melhor qualidade do sono) poderiam 

implicar em melhor desempenho cognitivo, especificamente, no componente da atenção 

seletiva. A atenção seletiva implica em um tipo de resposta específica, estritamente relacionada 

ao córtex pré-frontal (Valdez, 2005).   

         Essa região cerebral é uma das mais afetadas em função de alterações no sono de acordo 

com a teoria da vulnerabilidade pré-frontal (Boonstra et al., 2007). Logo, uma qualidade do 

sono ruim dos nossos participantes poderia implicar em menor capacidade de eleger os 

estímulos relevantes dentro de uma partida futebol, bem como na incapacidade de ignorar 

estímulos distratores, como torcida e outros aspectos externos ao campo de jogo. Ainda, poderia 

prejudicar a seleção das informações transmitidas pelo treinador e companheiros (Onofre & 

Dover, 2012). 

       Correlações moderadas e diretamente proporcionais foram encontradas entre as variáveis 

de cronotipo e o percentual de respostas corretas do alerta fásico, também no momento pós-

viagem (ver Figura 17). Os maiores escores no cronotipo representam uma tendência à 

matutinidade, o que, por sua vez, parece se associar à capacidade de ativação diante de um 

estímulo iminente (alerta fásico). No futebol, tal capacidade é importantíssima para caracterizar 
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a “antecipabilidade”, fortemente discutida como uma das bases da expertise nessa modalidade 

(Van der Kamp, 2011; Williams & Ford, 2008). 

        Por fim, como hipótese inicial, esperava-se que a qualidade de sono fosse correlacionada 

com as variáveis de atenção. Neste caso, a qualidade de sono ruim estaria correlacionada ao 

decréscimo no percentual de acerto (%) e nos TRMs dos componentes da atenção. Os nossos 

achados diferem de estudos anteriores, da literatura, que concluíram que o tempo de reação é 

diretamente afetado pela privação de sono, de modo que indivíduos em privação de sono 

apresentam tempos de reação comprometidos (Taheri, Borteza, & Arabameri, 2012).  

          Conforme visto ao longo deste trabalho, períodos congestionados (muito estresse), de 

bastante intensidade no calendário competitivo, têm grande potencial para reduzir a quantidade 

e qualidade do sono de atletas, bem como a recuperação e o desempenho (Carling et al., 2015). 

Estudos futuros podem investigar esse fenômeno sob o prisma específico do “efeito viagem”, 

de modo a tentar monitorar variáveis importantes – sono, estresse-recuperação e atenção – ao 

longo de toda a temporada competitiva.  

         Este tipo de desenho metodológico poderia contemplar as comparações entre os diferentes 

momentos da temporada, a duração e sentido das viagens e a presença ou não de fusos horários 

(jet lag). Adicionalmente, pode-se tentar obter uma amostra mais ampla e utilizar um grupo 

controle, composto pelos atletas que fazem parte da equipe esportiva, mas não estão viajando. 

         Com relação à coleta de dados, sugere-se a utilização de actigrafia, a fim de monitorar o 

ciclo sono e vigília. Isso complementaria a coleta de dados através do Diário do Sono e, assim, 

seria possível comparar medidas objetivas e subjetivas para aumentar o grau de confiabilidade 

dos achados. 
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Complementarmente, a avaliação dos níveis de estresse pode ser complementada por 

meio do cortisol salivar, uma medida não invasiva que tem sido bastante utilizada como um 

ótimo indicador fisiológico do estresse. Novamente, as medidas de cortisol salivar poderiam 

complementar a avaliação rápida, prática e de baixo custo do RESTQ-76, elevando o grau de 

confiabilidade dos dados na mensuração do estresse-recuperação. 

         Essas informações são importantes para a equipe técnica considerar como a preferência 

circadiana também pode influenciar no desempenho dos atletas durante as sessões de 

treinamento, pois os perfis cronobiológicos poderiam, então, implicar em vantagem 

competitiva. Ademais, tais informações são importantes para organização dos horários de 

treinamento e competições. Alguns achados já apontam que o treinamento alocado na parte da 

tarde parece mais vantajoso para uma boa qualidade do sono (Radek, Hernandez, & Pauley, 

2013).  

        Nessa direção, para obtenção de uma boa qualidade de sono, podem ser adotadas 

estratégias de higiene do sono, aplicadas para obtenção de maior quantidade e qualidade do 

sono em atletas, contribuindo para melhoras no estado de humor, no estresse, na preservação 

das atividades cognitivas e num reforçado processo de recuperação (Kloss et al., 2015; Nédeléc 

et al., 2015). Os obstáculos para obtenção de sono apropriado relacionado às viagens e à 

frequência de jogos poderiam ser minimizados por programas de higiene do sono. Nesta 

direção, os cochilos podem ser inseridos dentro dos protocolos de recuperação. 

         Contudo, os efeitos benéficos do cochilo dependem da hora do dia, da duração (tempo 

total de cochilo), da hora que acordou (do sono noturno), do ambiente e de diferenças 

individuais.  De forma geral, os cochilos devem ter duração de no máximo 30 minutos (para 

não influenciar no sono noturno) e devem ocorrer antes das 16 horas a fim de não interferir no 

início da fase do sono noturno (Reilly & Edwards, 2008). Aqueles que já possuem o costume 
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de usufruir dessa prática relatam mais benefícios recuperativos do que aqueles sujeitos que não 

estão acostumados. 

       Tais programas podem ser complementados com práticas de regulação de estresse (técnicas 

de respiração; respiração abdominal lenta; bio(neuro)feedback) através da criação e 

implementação de rotinas pré, durante e pós performance (Werthner, Christie & Dupee, 2013); 

Lidor & Hackfort, 2014). Já as habilidades atencionais podem ser desenvolvidas e aprimoradas 

a partir de protocolos de treinamento mental, tais como, técnicas de visualização (imagética 

mental) (Moran, Mclntyre & Collet, 2012). A avaliação e o monitoramento dessas variáveis 

permitem um maior cuidado e detalhamento no acompanhamento de atletas, possibilitando a 

utilização de estratégias de intervenção individualizadas (Brink, Visscher, Couts & Lemmink, 

2010).  

          Ademais, deve ser ressaltada a relevância da equipe multi e interdisciplinar –Educadores 

Físicos, Fisioterapeutas, Médicos, Nutricionistas, Odontólogos e Psicólogos – para a excelência 

na avaliação e intervenção no contexto esportivo, com base no entendimento que desempenho 

e recuperação são processos multifatoriais e dinâmicos, os quais demandam uma ampla gama 

de conhecimentos complementares. 

Finalmente, a pretensão é de que os achados da investigação fundamentem a construção 

de um relatório técnico detalhado acerca da avaliação da qualidade do sono, do estresse-

recuperação e da atenção, confeccionado com as devidas recomendações quanto à prevenção, 

controle e manejo destas variáveis em grupos de atletas de futebol universitário. 

Algumas limitações também devem ser apontadas nesse trabalho: (1) a ausência de 

dados que possam caracterizar o padrão de sono e vigília deste grupo, uma vez que os diários 

do sono foram devolvidos, parcialmente, preenchidos ou entregues em branco por, 

aproximadamente, metade dos participantes e, por isso, não foram considerados; (2) a ausência 
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de marcadores fisiológicos para avaliação do estresse (cortisol salivar); (3) o controle 

metodológico durante o período de avaliação, a fim de se evitar um espaço considerável de dias 

entre uma avaliação e outra, o que pode interferir diretamente no suposto efeito (da viagem) 

investigado; (4) o tamanho reduzido da amostra (16 participantes), a qual foi limitada ao 

número máximo de atletas que viajaram para a competição (18 atletas). 

          À guisa de exemplo, a aderência ao uso dos protocolos de Diário do Sono foi bastante 

complicada, pois estes requerem, diariamente, o preenchimento de informações sobre os 

horários individuais. Os diários que foram devolvidos ao pesquisador, em sua maioria, estavam 

incompletos, com informações ausentes. Além disso, os dados do questionário de motivação 

(EMS) não foram considerados a tempo da análise e apresentação formal deste trabalho. Por 

isso, as correlações entre o grau de motivação dos atletas e as demais variáveis analisadas estão 

ausentes. Adicionalmente, a ausência de coleta de dados no período durante a viagem 

enfraquece as inferências sobre um explícito efeito da viagem (Fullagar et al., 2015).  

         Nesse caso, tem-se a impossibilidade de dissociar a viagem da competição 

correspondente, a qual também pode exercer influência sobre as variáveis investigadas. Por 

outro lado, vários aspectos apontados nos parágrafos acima, geralmente, não são controlados 

na preparação esportiva aplicada, no mundo real, o que aumenta a validade externa dos nossos 

resultados. 

        Não obstante, um maior controle metodológico poderia ser propiciado por meio de 

parcerias com múltiplos colaboradores, o que tornaria a coleta de dados mais ampla e rápida, 

inclusive diminuindo o espaço temporal dos horários de coleta com base nos processos de 

regulação circadiana (menor variabilidade temporal entre o horário de uma aplicação e outra).  

A tarefa de execução contínua tem duração de aproximadamente 12 minutos, o que dificulta a 

sua aplicação em uma curta janela de tempo e em apenas um ou poucos dias. Uma equipe maior 
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de pesquisa poderia aplicar a tarefa em espaços independentes e horários simultâneos, 

propiciando um maior rigor metodológico, fundamental para estudos quase experimentais desse 

tipo. 

            A partir do eventual aumento da equipe de pesquisa, também é possível se pensar na 

ampliação do tamanho da amostra. Neste sentido, a observação de um efeito específico, como 

uma viagem, competição ou viagem mais competição, pode ser investigada por meio da 

comparação entre um grupo experimental e um grupo controle, a fim de se investigar não apenas 

as modificações em função das condições, mas também entre os grupos ao longo de todas as 

etapas.  

            Por fim, reitera-se a dificuldade em se realizar pesquisas com atletas de esportes 

coletivos, especialmente, em datas próximas à competição. O presente estudo encontrou 

diversos obstáculos para acessar o contexto do futebol profissional, contexto no qual o projeto 

foi inicialmente idealizado para a investigação, suscitada pelas questões do “Bom Senso 

Futebol Clube” desde o ano de 2013. Duas instituições desportivas da região metropolitana de 

Natal foram visitadas e receberam a proposta de projeto de pesquisa do autor deste trabalho e 

de seu grupo de pesquisa. No entanto, obstáculos de ordem institucional impossibilitaram a 

concretização das etapas de coleta de dados, evidenciando uma cultura organizacional pouco 

acessível aos métodos científicos. 

          Finalmente, o trabalho pode ser realizado com uma equipe de atletas universitários, em 

que o grupo de pesquisa encontrou aceitação e abertura para aplicação dos métodos delineados. 

Contudo, são raras as pesquisas com atletas universitários fora do contexto norte-americano, o 

que faz com que a maioria das referências do presente trabalho seja de estudos com atletas de 

alto rendimento ou atletas universitários de países da América do Norte, onde o esporte de alto 

rendimento está fortemente vinculado ao esporte universitário. 
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8. Conclusões 

            Após comparação da qualidade do sono, do estresse-recuperação e da atenção, bem 

como da correlação dessas variáveis nos momentos pré e pós-viagem, pode-se concluir que a 

má qualidade de sono encontrada nos participantes, nos dois momentos, pode indicar que o 

sono desses atletas pode estar comprometido, semelhantemente, ao que já foi bem demonstrado 

em outros estudos no esporte de elite. Sobre a variável de estresse, esta não sofreu um suposto 

“efeito da viagem” aliada à competição, o que demonstra uma boa adaptabilidade frente aos 

novos estímulos e sugerindo uma possível adoção de estratégias de enfrentamento por parte dos 

participantes.  

         Já a variável de atenção também não sofreu efeito da viagem aliada à competição, 

sugerindo que tais alterações passariam, inicialmente, por modificações nos níveis de estresse, 

as quais não ocorreram. Finalmente, a variável de recuperação apresentou decréscimos 

significativos no momento pós-viagem, o que pode ser fruto de um eventual efeito da viagem 

(somado à competição), o que destaca a importância do monitoramento de todas essas variáveis 

para a saúde e maximização da recuperação e do desempenho em atletas universitários. 
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10. Apêndices 

Apêndice A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

             Este é um convite para você participar da pesquisa: “A relação entre sono, estresse e 

atenção em atletas de futebol universitário em Natal-RN” que tem como pesquisador 

responsável George Cunha. 

Esta pesquisa pretende avaliar a relação entre a qualidade do sono, o estresse e a atenção 

em jogadores de futebol profissional. 

A motivação em fazer este estudo se fortalece na crença de que a ciência, por meio da 

Universidade, e das respectivas responsabilidades sociais implicadas a esta, pode colaborar com 

questões práticas do mundo real, através da construção e da eventual aplicação do 

conhecimento, de forma que este possa ser compartilhado e difundido no meio esportivo em 

geral. Entendemos que a abordagem de variáveis como sono, estresse e atenção podem nos 

ajudar a compreender como processos psicofisiológicos podem estar conectados à performance 

esportiva no futebol. 

             Caso você decida participar, você deverá responder 4 tipos de questionários, um diário 

registrado consecutivamente por 15 dias, e uma tarefa computadorizada que será aplicada em 2 

períodos distintos da temporada de competição, mediante as mesmas condições – antes e após 

uma viagem da equipe. 

Durante a aplicação dos questionários, registro de diários e tarefas computadorizadas, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina. 

            Pode acontecer um desconforto ocasionado pelas aplicações de tarefas após as viagens, 

uma vez que a própria viagem já pode ser desgastante. Contudo, essa tarefa durará 

aproximadamente 12 minutos, em condições de clima e luminosidade adequada, bem como 

condições de conforto em geral oferecidas ao participante. Ademais, você terá como benefício 

o monitoramento sistemático dos padrões de sono, estresse e atenção da equipe ao longo da 

temporada competitiva, como fonte de subsídios para a intervenção e/ou planejamento de 

competições futuras em nível individual e grupal.  
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            Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando (84) 

88705879 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (George Klinger Barbalho da Cunha). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa A 

relação entre sono, estresse e atenção em atletas de futebol profissional em Natal-RN e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, (data). 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal (data). 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice B 

Questionário Sociodemográfico 

Nome: ________________________________________ Idade: __________________ 

E-mail (caso tenha interesse nos resultados do estudo): __________________________ 

Cidade de moradia: _____________________ Cidade natal: ______________________ 

Estado: _______ 

Grau de escolaridade:(__) ensino fundamental (__) ensino médio incompleto (__) ensino 

médio completo (__) ensino superior incompleto (__) ensino superior completo (__) pós 

graduação em curso. 

Estado Civil: ____________ Tem filhos (as)? ___________ Se sim, quantos? ________ 

Mora com a família? __________ Se não, com quem você mora?__________________ 

Viaja para visitar a família? ________ Quantas vezes por ano? ____________________ 

Qual sua renda familiar calculada em salários mínimos? (__) 1-2 (__) 3-4 (__) 5 ou + 

Curso de Graduação ou Pós Graduação: ______________________Período?_________  

Tempo de prática do futebol: __________ Quantas vezes por semana treina? (__) 1 vez (__) 2 

vezes (__) 3 vezes ou + 

Qual a duração dos treinos por dia?__________ (em horas) 

Condição clínica atual:____________________ 

Tempo de prática esportiva no futebol (início até hoje)? _________________________ 
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Desde quando você participa de competições 

universitárias?______________________Quantas competições por ano você participa em 

média? _________________________ 

Quantos campeonatos já ganhou? ___________________________________________ 

Tempo de permanência na equipe atual? ______________________________________  

Você pretende continuar trabalhando no futebol após a carreira de atleta? ___________ 

Se não, quais suas pretensões profissionais?___________________________________ 
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Apêndice C 

Estudo Piloto - Resumo de Artigo Submetido 

Mediante a necessidade de avaliar e eventualmente ajustar os métodos e os instrumentos 

deste trabalho, optou-se pela realização de um estudo piloto, executado durante intercâmbio 

acadêmico no Laboratório de Psicofisiologia da Universidade Autonoma de Nuevo León 

(UANL), Monterrey, México, onde vários dos protocolos contemplados nesse estudo já são 

utilizados em investigações conduzidas pelo Prof. Dr. Pablo Valdez Ramírez, co-orientador 

deste trabalho. O objetivo geral foi investigar a relação entre a qualidade do sono, cronotipo e 

a performance no futebol, por meio de uma tarefa de drible e uma tarefa de alvos, em função 

da condição antes e após viagem interestadual, com duração aproximada de catorze horas. 

Os sujeitos contemplaram oito atletas de um grupo desportivo de futebol da categoria 

sub-16, com média de idade de 16,2 anos. A pesquisa foi realizada na cidade de Monterrey, 

México. Os sujeitos foram acompanhados pelo período de vinte dias. Sete desses atletas vivem 

no alojamento da equipe, destinado a atletas que vem de outras cidades ou estados. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 23/07 e 11/08/2014. Neste período os atletas se 

encontravam em momento de pré-competição, com treinos diários das 8 horas às 11 da manhã 

de segunda a sábado, e algumas eventuais partidas amistosas. Até a primeira semana do mês de 

agosto, todos os atletas desse estudo estavam de férias escolares. 

De acordo com os pressupostos éticos de pesquisa, todos os sujeitos de investigação e 

voluntários do trabalho confirmaram participação mediante assinatura do Termo de 

Cosentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Tal procedimento visou resguardar a integridade do 

trabalho dada a não obrigatoriedade de submissão a um Comitê de Ética e Pesquisa para 

avaliação de pesquisas deste tipo no país onde foi realizado tal projeto piloto. 

Os critérios de inclusão foram: atleta de futebol; treinar regularmente; faixa etária entre 

15 e 16 anos. A fim de se tentar controlar algumas variáveis que poderiam interferir no ciclo 

sono-vigília e até mesmo na arquitetura do sono, adotaram-se os seguintes critérios de exclusão: 

uso de anabolizantes; uso de álcool; uso de tabaco; uso demasiado de cafeína e/ou substâncias 

energizantes que contenham estimulantes. 

Os alunos-atletas foram informados do presente projeto de investigação pelos 

responsáveis pelas categorias de base do clube ao qual estão vinculados. Uma breve 
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apresentação foi feita aos atletas e equipe técnica com explicações acerca da temática, da teoria 

e da metodologia utilizadas na investigação. 

Durante toda a investigação foram monitorados os padrões individuais do ciclo sono e 

vigília através do registro individual do Diário de Sono. Este instrumento foi preenchido pelos 

participantes, diariamente, ao longo dos vinte dias da investigação, anexados com medidas 

subjetivas de fadiga e sonolência. 

Os diários foram devolvidos e recebidos (novo registro) pelos participantes diariamente, 

de modo que os encontros reforçavam o compromisso com o preenchimento dos diários, assim 

como aumentava a probabilidade de se coletar informações mais fidedignas. 

No primeiro dia de investigação se realizou aplicação do questionário de qualidade do 

sono (ISQP) e de cronotipo (Horne & Ostberg, 1976). Os sujeitos repetiram os protocolos 

descritos acima nos 16 º e 20 º dia, antes e após uma viagem (14 horas de duração) para uma 

partida amistosa, em outro estado. No mês seguinte à primeira aplicação do IQSP, realizou-se 

uma nova aplicação para nova avaliação da qualidade sono. 

Artigo 

Travel effect on sleep and performance in youth elite mexican soccer players 

Abstract 

Elite athletes have, since initial categories, a very intensified competitive routine, including 

several long trips. The main objective was to evaluate the quality of sleep, the chronotype, sleep 

patterns and athletic performance as well as to compare and correlate the pattern of sleep and 

athletic performance before and after a trip. Six soccer players of juvenil category participated. 

The average overall in the QSPI demonstrated a poor quality of sleep. The dribbling tasks 

differences, before and after trip, were found (p-value = 0.003). A possible "trip effect" is 

suggested to justify the differences in different conditions for tasks performance, sleep 

measures, fatigue and sleepiness.  

Keywords: chronotype; performance; trip effect; youth soccer players. 
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11. Anexos 

Anexo I 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

Nome:_____________________________________________  

Código:__________ Data de nascimento:_________________  

Data do preenchimento: _______________________________  

 

Instruções:  

1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês passado.  

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria dos 

dias e noites do mês passado.  

3) Por favor, responda a todas as questões.  

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE DEITAR: _____________  

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no sono, na 

maioria das vezes?  

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE ACORDAR:________________  

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente 

do número de horas que você ficou na cama)  
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HORAS DE SONO POR NOITE: _______________  

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais correta. 

Por favor, responda a todas as questões.  

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de:  

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

d) Ter dificuldade para respirar  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  
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f) Sentir muito frio  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

g) Sentir muito calor  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

i) Sentir dores  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

a)Outra razão, por favor, descreva:  

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado?  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono?  

( )Muito boa ( )ruim  

( )Boa ( )muito ruim  
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7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico, ou 

indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta?  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 258 

Qual(is)?  

 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas 

vezes isso aconteceu?  

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais  

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias?  

( )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo  

( )indisposição e falta de entusiasmo pequenas  

( )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas  

( ) muita indisposição e falta de entusiasmo  

Comentários do entrevistado (se houver):  

 

10) Você cochila? ( ) Não ( ) Sim  

Comentário do entrevistado (se houver):  

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer?  

( ) Não ( ) Sim  

Comentários do entrevistado (se houver):  



152 
 

Para você, cochilar é  

( )Um prazer ( )Uma necessidade ( )Outro – qual?  

Comentários do entrevistado (se houver): 
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Anexo II 

Questionário para Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos 

INSTRUÇÕES:  

1. Leia com atenção cada questão antes de responder.  

2. Responda todas as questões na ordem numérica.  

3. Assinale apenas uma resposta para cada questão.  

4. Responda a cada questão com toda a honestidade possível.  

5. Se você quiser escrever algum comentário, faça-o em folha separada.  

6. Não esqueça de preencher os dados pessoais na última folha.  

 

1. Se você pudesse acordar na hora que você quisesse, a que horas você se levantaria?  

 05h00 – 06h30  

 06h30 – 07h45  

 07h45 – 09h45  

 09h45 – 11h00  

 11h00 – 12h00  

 

2. Se você pudesse ir dormir na hora que você quisesse, a que horas você se deitaria? 

20h00 – 21h00  

21h00 – 22h15  

22h15 – 24h30  

24h30 – 01h45  

01h45 – 03h00 
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3. Até que ponto você é dependente do despertador ou de outra pessoa para acordar de 

manhã?  

Nada dependente  

Um pouco dependente  

Dependente  

Muito dependente  

 

4. Você acha fácil acordar de manhã?  

Muito difícil  

Um pouco difícil  

Fácil 74 

Muito fácil  

 

5. Como você se sente durante a primeira meia hora depois de acordar?  

Nada atento  

Pouco atento  

Atento  

Muito atento  

 

6. Como é seu apetite durante a primeira hora depois de acordar?  

Muito ruim  

Ruim  

Bom  

Muito bom  
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7. Durante a primeira hora depois de acordar você se sente cansado?  

Muito cansado  

Pouco cansado  

Em forma  

Em plena forma  

 

8. Se você não tivesse que acordar cedo no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, 

a que horas você gostaria de ir deitar?  

No horário de sempre  

Uma hora mais tarde do que o horário de sempre  

Duas horas mais tarde do que o horário de sempre  

Mais do que duas horas mais tarde do que o horário de sempre  

 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 7:00 às 8:00 horas 

da manhã, duas vezes por semana. Como você se sentiria?  

Estaria em forma  

Estaria razoavelmente em forma  

Acharia isso difícil  

Acharia isso muito difícil 75 

 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir?  

 20h00 – 21h00  

 21h00 – 22h15  

 22h15 – 00h45  

 00h45 – 02h00  
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 02h00 – 03h00  

 

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que é mentalmente cansativo 

(por exemplo, uma prova na escola). Qual desses horários você escolheria para fazer esse 

teste?  

Das 8:00 às 10:00  

Das 11:00 às 13:00  

Das 15:00 às 17:00  

Das 19:00 às 21:00  

 

12. Se você fosse se deitar às 23:00 horas, como você se sentiria:  

Nada cansado  

Um pouco cansado  

Cansado  

Muito cansado  

 

13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu costume. Se no dia 

seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria com você?  

Acordaria na hora de sempre, sem sono  

Acordaria na hora de sempre, com sono  

Acordaria na hora sempre e dormiria novamente  

Acordaria mais tarde do que de costume  

 

14. Se você tivesse que ficar acordado das 4:00 às 6:00 horas da manhã para realizar uma 

tarefa e não tivesse compromisso no dia seguinte, o que você faria: 
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Só dormiria depois de realizar a tarefa  

Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois  

Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois 

Só dormiria antes de fazer a tarefa 

 

15. Se você tivesse que fazer duas horas de exercício físico pesado, em qual destes horários 

você se sentiria melhor?  

Das 8:00 às 10:00  

Das 11:00 às 13:00  

Das 15:00 às 17:00  

Das 19:00 às 21:00  

 

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 22:00 às 23:00 

horas, duas vezes por semana. Pensando apenas na sua disposição, o que você acha de fazer 

exercícios nesse horário? 

Estaria em boa forma  

Estaria razoavelmente em forma  

Acharia isso difícil  

Acharia isso muito difícil  

 

17. Suponha que você pudesse escolher o seu próprio horário de treinamento/ jogo e que você 

tivesse que ficar 5 horas seguidas por dia. Pensando no seu desempenho, qual horário você 

escolheria?  

12:00 00:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
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18. A que hora do dia você atinge o seu momento de maior disposição?  

 24h00 – 05h00  

 05h00 – 08h00  

 08h00 – 10h00  

 10h00 – 17h00  

 17h00 – 22h00  

 22h00 – 24h00  

 

19. Fala-se em pessoas matutinas, aquelas que gostam de acordar cedo e dormir cedo e 

pessoas vespertinas, aquelas que gostam de acordar tarde e dormir tarde. Com qual destes dois 

tipos você é mais parecido?  

Tipo matutino  

Mais matutino que vespertino  

Mais vespertino que matutino  

Tipo vespertino 



159 
 

Anexo III 

R E S T Q - 76 Sport 

Este questionário consiste numa série de afirmações. Estas afirmações possivelmente 

descreverão seu estado mental, emocional e bem estar físico, ou suas atividades que você 

realizou nos últimos 3 dias e noites. 

Por favor, escolha a resposta que mais precisamente demonstre seus pensamentos e atividades. 

Indicando em qual frequência cada afirmação se encaixa no seu caso nos últimos dias. 

As afirmações relacionadas ao desempenho esportivo se referem tanto a atividades de 

treinamento quanto de competição. 

Para cada afirmação existem sete possíveis respostas. 

Por favor, faça sua escolha marcando o número correspondente à resposta apropriada. 

Por favor, não deixe nenhuma afirmação em branco. 

Se você está com dúvida em qual opção marcar, escolha a que mais se aproxima de sua 

realidade. 

Agora responda as categorias na ordem sem interrupção. 

 

Copyright by M. Kellmann, K.W. Kallus, D. Samulski & L. Costa 

University of Bochum (ALE), UFMG (BRA), 2002 

 

Nos últimos (3) dias/noites 

1) …eu vi televisão 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

2) …eu dormi menos do que necessitava 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

3) …eu realizei importantes tarefas 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

4) …eu estava desconcentrado 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

5) …qualquer coisa me incomodava 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

7) …eu me sentia mal fisicamente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

8) …eu estive de mau humor 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

9) …eu me sentia relaxado fisicamente  
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

10) …eu estava com bom ânimo 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

11) …eu tive dificuldades de concentração 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

12) …eu me preocupei com problemas não resolvidos 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

13) …eu me senti fisicamente confortável (tranqüilo) 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

           Nos últimos (3) dias/noites 

14) …eu tive bons momentos com meus amigos 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

15) …eu tive dor de cabeça ou pressão (exaustão) mental 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

16) …eu estava cansado do trabalho 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

17) …eu tive sucesso ao realizar minhas atividades 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

18) …eu fui incapaz de parar de pensar em algo (alguns pensamentos vinham a minha mente 

a todo momento) 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

19) …eu me senti disposto, satisfeito e relaxado 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

20) …eu me senti fisicamente desconfortável (incomodado) 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

21) …eu estava aborrecido com outras pessoas 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

22) …eu me senti para baixo 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

23) …eu me encontrei com alguns amigos 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

24) … eu me senti deprimido 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

25) …eu estava morto de cansaço após o trabalho 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

26) …outras pessoas mexeram com meus nervos 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

Nos últimos (3) dias/noites 

27) … eu dormi satisfatoriamente 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

28) …eu me senti ansioso (agitado) 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

29) … eu me senti bem fisicamente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

30) …eu fiquei “de saco cheio” com qualquer coisa 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

31) …eu estava apático (desmotivado/lento) 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

33) …eu me diverti 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

34) …eu estava de bom humor 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 
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35) … eu estava extremamente cansado 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

36) …eu dormi inquietamente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

37) … eu estava aborrecido 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

38) … eu senti que meu corpo estava capacitado em realizar minhas atividades 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

39) … eu estava abalado (transtornado) 

Nos últimos (3) dias/noites 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

40) …eu fui incapaz de tomar decisões 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 
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41) …eu tomei decisões importantes 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

42) … eu me senti exausto fisicamente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

43) … eu me senti feliz 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

44) … eu me senti sob pressão 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

45) … qualquer coisa era muito para mim 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

46) … meu sono se interrompeu facilmente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

47) … eu me senti contente 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

48) … eu estava zangado com alguém 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

49) … eu tive boas idéias 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

50) … partes do meu corpo estavam doloridas 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

51) …eu não conseguia descansar durante os períodos de repouso 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

52) …eu estava convencido que eu poderia alcançar minhas metas durante a competição ou 

treino 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

Nos últimos (3) dias/noites 
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53) … eu me recuperei bem fisicamente 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

54) …eu me senti esgotado do meu esporte 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

55) …eu conquistei coisas que valeram a pena através do meu treinamento ou competição 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

56) …eu me preparei mentalmente para a competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

57) …eu senti meus músculos tensos durante a competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

58) … eu tive a impressão que tive poucos períodos de descanso 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 
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59) … eu estava convencido que poderia alcançar meu desempenho normal a qualquer 

momento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

60) … eu lidei muito bem com os problemas da minha equipe 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

61) … eu estava em boa condição física 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

62) ...eu me esforcei durante a competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

63) ...eu me senti emocionalmente desgastado pela competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

64) … eu tive dores musculares após a competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 
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65) … eu estava convencido que tive um bom rendimento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

Nos últimos (3) dias/noites 

66) … muito foi exigido de mim durante os períodos de descanso 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

67) …eu me preparei psicologicamente antes da competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

68) …eu quis abandonar o esporte 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

69) …eu me senti com muita energia 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

70) …eu entendi bem o que meus companheiros de equipe sentiam 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

71) … eu estava convencido que tinha treinado bem 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

72) …os períodos de descanso não ocorreram nos momentos corretos 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

73) … eu senti que estava próximo de me machucar  

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

74) …eu defini meus objetivos para a competição ou treinamento 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

75) …meu corpo se sentia forte 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

76) … eu me senti frustrado pelo meu esporte 

0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 

 

77) …eu lidei bem com os problemas emocionais dos meus companheiros de equipe 
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0 nunca 1 pouquíssimas vezes 2 poucas vezes 3 metade das vezes 4 muitas vezes 5 

muitíssimas vezes 6 sempre 
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Anexo IV 

Diário de Sono 

DATA: __/__/__. Dia da semana: _____________.  

1.A que horas você foi deitar ontem? __________________________.  

2.Quanto tempo você demorou para pegar no sono? ______________.  

3.Você lembra de ter acordado e dormido de novo?  

Sim ( ) Quantas vezes ?_______________.  

Não ( )  

Não me lembro ( )  

 

4.A que horas você acordou hoje? _____________.  

 

5.Quanto tempo você acha que demorou para levantar da cama? ______.  

 

6.Como você foi acordado?  

Pelo despertador ( )  

Alguém me chamou ( )  

Sozinho ( )  

 

7.Você cochilou durante o dia de hoje ?  

Não ( )  

Sim ( ) Quantas vezes ? ________.  

Como foi a qualidade do seu sono durante a noite? Faça um X na linha abaixo:  

Muito ruim ____________________________________________ Muito boa 
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Anexo V 

Escala de Motivação no Esporte 

 

Instruções: Leia cada afirmação e, utilizando a escala correspondente (1 a 7), coloque um 

círculo no número que melhor indica como você geralmente se sente quando pratica o seu 

esporte. Não há respostas certas ou erradas, apenas estamos interessados na sua opinião. 

Não corresponde nada - Corresponde um pouco - Corresponde moderadamente - Corresponde 

muito - Corresponde exatamente 

1 2 - 3 4 5 - 6 7 

POR QUE É QUE PRATICAS O TEU ESPORTE? 

1. Pelo prazer que sinto em viver experiências emocionantes. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Pelo prazer que me dá saber mais acerca da modalidade que pratico. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Costumava ter boas razões para praticar desporto, mas agora pergunto-me se deverei 

continuar. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Pelo prazer de descobrir novas técnicas. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Já não sei porque pratico a minha modalidade. Tenho a sensação de não ser capaz de ter 

êxito nesta modalidade. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Porque permite que as pessoas que conheço tenham mais consideração por mim. 1 2 3 4 5 6 

7 

7. Porque na minha opinião é uma das melhores formas de conhecer pessoas. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Porque sinto uma enorme satisfação pessoal em dominar certas técnicas difíceis. 1 2 3 4 5 6 

7 

9. Por ser absolutamente necessário praticar esportes se quero estar em forma. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Pelo prestígio de ser atleta. 1 2 3 4 5 6 7 
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11. Porque é uma das melhores formas que encontrei para desenvolver outros aspectos da 

minha pessoa. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Pelo prazer que sinto ao melhorar alguns dos meus pontos fracos. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Pelas sensações que sinto quando estou verdadeiramente envolvido na atividade. 1 2 3 4 5 

6 7 

14. Porque devo praticar esportes para me sentir bem comigo próprio. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Pela satisfação que sinto enquanto aperfeiçoo as minhas capacidades. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Porque as pessoas que me rodeiam acham que é importante estar em forma. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Porque é uma boa forma de aprender imensas coisas que me poderão ser úteis em outras 

áreas da minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Pelas emoções intensas que sinto ao praticar um esporte de que gosto. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Já não sei muito bem porque pratico a minha modalidade. Parece-me que o meu lugar não 

é no esporte. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Pelo prazer que sinto nas execuções difíceis. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Porque me sentiria mal se não arranjasse tempo para fazer. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Para mostrar aos outros o quanto sou bom na minha modalidade. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Pelo prazer que sinto quando aprendo novas técnicas que nunca experimentei antes. 1 2 3 

4 5 6 7 

24. Por ser uma das melhores formas de manter boas relações com os meus amigos. 1 2 3 4 5 

6 7 

25. Porque gosto da sensação de estar totalmente empenhado no exercício. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Porque tenho de praticar esportes regularmente. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Pelo prazer de descobrir novas estratégias no meu esporte. 1 2 3 4 5 6 7 
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28. Tenho muitas dúvidas porque parece que não consigo alcançar os objetivos que estabeleci 

para mim próprio. 1 2 3 4 5 6 7 

 


