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1. RESUMO 

O jovem universitário está atualmente inserido em uma sociedade que demanda 

padrões intelectuais, culturais e físicos em constante evolução. Tais demandas 

acabam por induzir o que conhecemos como estresse. Na busca pelo equilíbrio físico 

e mental o Yoga surge como uma ferramenta eficiente e de baixo custo. Assim, 

objetivamos avaliar o efeito de um programa sistematizado de Yoga na ansiedade de 

jovens universitários. Foram estudados universitários entre 18 e 35 anos de idade, 

randomizados em grupo controle (GC) e intervenção (GI). Ambos os grupos 

preencheram uma ficha de avaliação padronizada e foram submetidos à avaliação do 

nível de estresse (escala Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21). Os participantes 

foram submetidos à 36 sessões de Yoga. Após o programa nova avaliação foi 

executada. Para comparação entre pré e pós-intervenção utilizamos Teste t-student 

pareado ou Teste Wilcoxon. Para comparações entre os grupos usamos o Teste t-

student não-pareado ou Teste de Mann-Whitney. Consideramos p<0,05. Observamos 

no GI redução dos valores no domínio “ansiedade” (4,0±4,9 para 2,1± 2,2, p<0,016) 

na escala EADS-21. Concluindo, a aplicação do Yoga mostrou-se eficaz na diminuição 

da ansiedade de jovens universitários. 

2. INTRODUÇÃO 

O ambiente ao qual o indivíduo está exposto na sociedade atual é baseado no 

imediatismo, padronização de modelos intelectuais, culturais e físicos, que demandam 

um grau elevado de ajustes para se adequar a determinados modelos estabelecidos. 

Em geral, tal situação conduz a um desequilíbrio entre a capacidade de adaptação 

individual e as demandas impostas pelo ambiente, levando ao que conhecemos 

atualmente como estresse (MARQUES, C et al., 2015). 

Os agentes estressores na sociedade atual estão presentes em diversos ambientes e 

situações, inclusive no público universitário que, frente às exigências pessoais, 

familiares, sociais, do mercado de trabalho e concorrência profissional imposta, 

acabam sofrendo o efeito do estresse de forma significativa. Este efeito estressor 

manifesta-se a partir da variação contínua na rotina diária, intensificando-se no final 

do período letivo em função do aumento nas tarefas acadêmicas (BARROS, N et al., 

2014). Este quadro propício ao estresse excessivo pode desencadear doenças, piora 

do bem-estar físico e emocional, além de afetar significativamente a Qualidade de 



Vida (QV) (SOUZA, D et al., 2014) e, possivelmente, desempenho acadêmico. Neste 

contexto propostas terapêuticas que visem uma melhor gestão do cotidiano a partir 

de uma maior e melhor auto percepção e controle poderiam contribuir para a melhora 

na eficiência acadêmica e de diversos outros parâmetros ligados à saúde.   

Em busca do bem-estar físico e mental, o Yoga aparece como um sistema envolvendo 

práticas espirituais, morais e físicas. Consiste em um conjunto de ações filosóficas 

milenares originárias na Índia, que visam atingir a ‘’autoconsciência’’ (KIRKWOOD et 

al., 2005). Dentre suas linhas, a mais popular no Ocidente é o Hatha Yoga, que 

consiste na combinação entre os exercícios posturais (Ásanas), relaxamento 

(Yoganidra) e técnicas respiratórias (Pranayamas) (PRAMANIK, T et al., 2009). A 

literatura apresenta inúmeros benefícios advindos das práticas dos diversos 

Pranayamas existentes, como o controle da pressão arterial, melhora da capacidade 

respiratória e controle do estresse (BOYAJIAN, 2004; SENGUPTA, 2012). Isto tem 

colocado o Yoga como alvo de estudos e opção terapêutica contra o estresse.  

Tendo em vista as inúmeras demandas e desafios da vida acadêmica, acreditamos 

que o Yoga se apresenta como uma ferramenta terapêutica viável e relevante na 

condução de um maior equilíbrio pessoal, com impacto positivo em diversos aspectos 

da saúde do indivíduo, sobretudo em universitários. Assim, hipotetizamos que a 

aplicação de um programa sistematizado englobando um controle voluntário 

respiratório (Pranayamas) traga resultados relevantes e positivos sobre o sistema 

cardiovascular, respiratório e percepção geral de saúde em adultos jovens 

universitários. Nossa hipótese se fundamentou nos benefícios mostrados pelo Yoga 

na saúde (WOLEVER, 2012) e assim, acreditamos que, uma vez identificado seu 

benefício no meio universitário, esta terapêutica possa se tornar ferramenta de bem-

estar não apenas pessoal, mas também institucional no apoio aos estudantes de nível 

superior.   

Nosso estudo se inseriu na perspectiva do universitário como um indivíduo autônomo 

e que frente às demandas ambientais, situacionais e intrínsecas possa reagir de 

maneira eficiente e saudável. Esta autonomia pessoal do discente alinha-se às novas 

políticas institucionais voltadas para maior autonomia e desenvolvimento do 

protagonismo estudantil no nível superior. Acreditamos que, ao munirmos o aluno de 

ferramentas viáveis e úteis, ele possa gerir a pluralidade de questões e influencias 

sobre sua vida acadêmica, além disso, preservando seu estado de saúde. O Yoga é 



uma prática passível de ser realizada em vários contextos e situações, o que permite 

ao praticante uma versatilidade em sua utilização. Esta versatilidade torna o Yoga uma 

ferramenta eficiente e de baixo custo contra o estresse. Neste sentido escolhemos 

este tema por acharmos que a prática de Yoga apresenta-se como opção a esta 

necessidade.  

3. OBJETIVOS  

Avaliar o efeito de um programa sistematizado de Yoga sobre a ansiedade de jovens 

universitários.  

4. METODOLOGIA 

Ensaio clínico controlado randomizado, onde foram estudados universitários entre 18 

e 35 anos de idade, matriculados em cursos de graduação de diversas áreas do 

conhecimento, entre a primeira e a última etapa, não praticantes do Yoga. Os 

participantes foram submetidos a intervenção de um programa de Yoga sistematizado 

realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Os critérios de exclusão 

da pesquisa foram: não aderência ao protocolo e/ou dificuldade de compreensão dos 

instrumentos de pesquisa e técnicas utilizadas.  

Todos os participantes do estudo foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

avaliações realizadas. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi assegurado 

aos participantes o sigilo das informações pessoais bem como a finalidade 

exclusivamente acadêmico-científica do trabalho, bem como o direito de se retirarem 

do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os participantes foram triados a partir de contato pessoal, divulgação em mídia e 

cartazes em sala de aula. Inicialmente foi realizada a avaliação com aplicação de ficha 

de avaliação padronizada, contendo, dados pessoais, tabágicos, vinculação 

acadêmica, número de disciplinas cursadas, associação ou não de atividades laborais 

à atividade acadêmica e percepção pessoal de atividade física. Os voluntários foram 

submetidos também à avaliação do nível de estresse.  

O nível de estresse foi avaliado por meio da escala de Depressão, Ansiedade e Stress 

(EADS-21). Está escala organiza-se em três subescalas: depressão, ansiedade e 



stress, com sete itens cada. Os resultados de cada escala são determinados pela 

soma dos resultados dos sete itens. A escala fornece pontuações de no mínimo zero 

e no máximo 21. Às notas mais elevadas em cada uma das escalas correspondem a 

estados afetivos mais negativos (RIBEIRO, J et al., 2004).  

Após avaliação inicial os participantes foram randomizados em grupo controle (GC) e 

intervenção (GI).  

A intervenção foi composta de três sessões semanais em dias não consecutivos, com 

duração de 30 a 40 minutos, totalizando 36 sessões de práticas de controle 

respiratório voluntário (Pranayamas). Dentre as sessões, duas delas eram realizadas 

nas dependências da UPM em ambiente adequado e livre de interferências externas, 

e uma realizada pelo participante em ambiente domiciliar após aprovação do 

pesquisador quanto à correta técnica de execução do participante. A prática domiciliar 

foi controlada semanalmente pelo pesquisador mediante registros das sessões 

realizadas pelo participante em formulário específico. Além disso, foi criado grupo no 

aplicativo WhatsApp com a inserção de todos os participantes do GI. Neste grupo 

foram encaminhados lembretes acerca da necessidade da execução domiciliar da 

sessão. As sessões presenciais foram sempre acompanhadas pelo pesquisador 

garantindo adequada execução.   

O tempo de execução de cada Pranayama era de 5 minutos baseado no que é 

comumente realizado na prática de Yoga nas diversas escolas. O Prana Kriya 

Pranayama ou ‘’respiração completa’’ era realizado com o indivíduo em decúbito 

dorsal, joelhos flexionados e cotovelos relaxados no chão. Inicialmente a inspiração 

era realizada a partir de uma maior expansão do compartimento abdominal, 

denominada “respiração baixa”. Em seguida, a segunda inspiração era focada no 

movimento das costelas, “respiração média”. E por fim, com o posicionamento das 

mãos nas clavículas, a inspiração era realizada a partir de um maior movimento do 

compartimento torácico superior, “respiração alta”. O Anuloma Viloma Pranayama ou 

“respiração alternada” era realizado com o indivíduo na posição sentada e pernas 

cruzadas. As mãos em jñana mudrá (polegares e indicadores unidos, demais dedos 

esticados) adotaram a seguinte dinâmica: mão esquerda sobre o joelho e mão direita 

em frente ao rosto. Nesta posição o participante executava uma obstrução da narina 

direita com o dedo médio seguida de inspiração profunda e, em seguida, trocava a 

obstrução para a narina esquerda (GAMA, U, 1996), realizando novamente uma 



inspiração profunda. O Sitkári Pranayama ou “respiração dental’’ era realizado na 

mesma posição descrita anteriormente. O indivíduo cerrava os dentes e posicionava 

a língua atrás dos dentes, em seguida, realizava inspiração pela boca através dos 

dentes, procedendo com a expiração nasal (GAMA, U, 1996). Ainda na mesma 

posição, era realizado o Bhástrika Pranayama, iniciado com uma inspiração e 

expiração profundas seguido de inspirações e expirações rápidas e curtas, 

movimentando apenas o abdômen. Após finalização desta etapa o indivíduo realizava 

nova inspiração e expiração profundas e recomeçava novamente a técnica (GAMA, 

U, 1996). O Há Pranayama ou “sopro há” era executada com o voluntário em posição 

ortostática, pernas afastadas na largura dos quadris e braços ao longo do corpo. Era 

realizado inspiração profunda associada a elevação dos braços até a verticalidade. O 

voluntário permanecia com o ar nos pulmões o quanto era possível e em seguida 

exalava o volume de ar pronunciando a sílaba há flexionando o tronco à frente, 

relaxando braços e cabeça (GAMA, U, 1996). Em todas as sessões presenciais foi 

reproduzido músicas comumente usadas para a prática do Yoga. Era incentivado aos 

participantes do GI que executassem a sessão em domicílio com a reprodução de 

músicas semelhantes.  

Ao final do período das 36 sessões todos os participantes (GC e GI) foram submetidos 

à avaliação final de forma semelhante à descrita inicialmente.  

Devido à natureza do estudo, não foi possível “cegar” os participantes quanto à 

intervenção. Contudo a análise das variáveis foi conduzida por um investigador cego 

independente.   

A apresentação dos dados foi feita conforme sua distribuição (paramétrica ou não 

paramétrica). A comparação das variáveis entre o pré e pós intervenção nos dois 

grupos foi realizada por meio do Teste t-student pareado ou Teste Wilcoxon. 

Comparações entre os grupos nos momentos do estudo foi realizada por meio do 

Teste t-student não-pareado ou pelo Teste de Mann-Whitney. Correlações entre as 

variáveis foram realizadas por meio dos testes de Correlação de Pearson ou 

Spearman. O valor de “p” significativo foi <0,05 e o programa estatístico utilizado foi o 

SPSS®.  

Com a pesquisa, esperávamos contribuir com o processo de saúde e qualidade de 

vida junto à população universitária por meio deste estudo. A adoção de práticas que 

forneçam maior e melhor gestão sobre a vida acadêmica, bem como melhora nos 



índices de saúde poderão ser apresentadas e consideradas dentro de um escopo 

Institucional de atividades a serem vivenciadas por universitários, integrando 

programas de saúde voltados especificamente para esta população.  

6. RESULTADOS 

A amostra do estudo envolveu 24 participantes, sendo 12 no GC com as seguintes 

características: 83% do sexo feminino, com idade de 20,9 ± 2,5 anos, índice de massa 

corporal (IMC) de 24kg/m², todos provenientes do curso de fisioterapia período 

matutino (8% cursando a 1ª etapa, 33% a 4ª etapa, 50% a 6ª etapa e 8% a 8ª etapa. 

Em média os participantes cursavam 9 disciplinas e 92% deles não possuíam 

atividade laboral associada à graduação, frente à 8% que associavam trabalho e 

estudo. Nenhum deles era tabagista e 50% praticavam exercício físico. A percepção 

pessoal de atividade física neste grupo apresentou-se da seguinte forma: 17% muito 

ativo (MA), 17% ativo (A), 41% insuficientemente ativo (IA) e 25% sedentário (S). Além 

disso, 58% apresentavam doença crônica e 50% faziam uso crônico de medicação 

(Tabelas 01 e 02).  

Com relação aos outros 12 participantes do GI, apresentaram as seguintes 

características: 100% do sexo feminino, com idade média de 19,6 ± 0,8 anos, IMC de 

23kg/m², todos provenientes do curso de fisioterapia período matutino (8% cursando 

a 1ª etapa, 33% a 4ª etapa, 42% a 6ª etapa e 17% a 8ª etapa). Em média os 

participantes cursavam 9 disciplinas e 100% deles não possuíam atividade laboral 

associada à graduação. Nenhum deles era tabagista e 33% praticavam exercício 

físico. A percepção pessoal de atividade física neste grupo apresentou-se da seguinte 

forma: 0% muito ativo (MA), 25% ativo (A), 58% insuficientemente ativo (IA) e 17% 

sedentário (S). Além disso, 17% apresentavam doença crônica e 17% faziam uso 

crônico de medicação (Tabelas 01 e 02).   

Na reavaliação, os dados do GC alteraram-se no que se refere a atividade laboral 

associada à graduação, com 25% associando trabalho e estudo. Dos 100% que 

anteriormente não apresentavam dados tabágicos, passou para 8% como fumantes e 

42% como praticantes de exercício físico. A percepção pessoal de atividade física 

neste grupo apresentou-se da seguinte forma: 17% muito ativo (MA), 25% ativo (A), 

33% insuficientemente ativo (IA) e 25% sedentário (S). Já para o GI, alteraram-se 

características da pratica de atividade física, com 42% praticando e com o que se 



refere a percepção pessoal de atividade física: 0% muito ativo (MA), 17% ativo (A), 

75% insuficientemente ativo (IA) e 8% sedentário (S).  

Tabela 1. Características antropométricas e dados acadêmicos do GC e GI. 

 GC GI 

Sexo Feminino (83%) Feminino (100%) 

Idade (anos) 20,9 ± 2,5 21,2 ± 2,3 

IMC (kg/m2) 23,5 ± 3 23,4 ± 3,2 

Etapa 

1ª Etapa (8%) 

4ª Etapa (33%) 

6ª Etapa (50%) 

8ª Etapa (8%) 

1ª Etapa (8%) 

4ª Etapa (33%) 

6ª Etapa (42%) 

8ª Etapa (17%) 

Trabalha ou faz estágio Sim (8%) 

Não (92%) 

Não  

(100%) 

GC: Grupo Controle; GI: Grupo Intervenção. 

Tabela 2. Dados Gerais da Saúde do GC e GI. 

 GC GI 

Fumante/ Não 

Fumantes 

Não Fumantes (100%) Não Fumantes (100%) 

Prática de Atividade 

Física 

Não pratica (50%) 

Pratica (50%) 

Não pratica (67%) 

Pratica (33%) 

Nível de Atividade 

Física 

MA (17%) 

A (17%) 

IA (41%) 

S (25%) 

MA (0%) 

A (25%) 

IA (58%) 

S (17%) 

Doença Crônica Presença (58%) 

Ausência (42%) 

Presença (17%) 

Ausência (83%) 

Medicação de Uso 

Crônico 

Uso (50%) 

Não Uso (50%) 

Uso (17%) 

Não Uso (83%) 

GC: Grupo Controle; GI: Grupo Intervenção. 

Verificou-se diminuição estatisticamente significante no domínio ansiedade (4,0±4,9 

para 2,1±2,2, p<0,016) da escala Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21) no GI 

(Tabela 03; Gráfico 01). 



Tabela 3. Ansiedade, Depressão e Stress nos grupos.  

 

            

 

Grupo Controle Grupo Intervenção 

Pré Pós p Pré Pós  p 

   Domínio Estresse  8,2 7,8 ns 8,6 5,3 ns 

Domínio Depressão  4,3 4,8 ns 3,8 1,9 ns 

Domínio Ansiedade 5,0 4,3 ns 4,0 2,1 p<0,016 

ns: não significante. 

Gráfico 1. Significância estatística dos domínios da escala EADS-21.  

 

*p<0,05 versus Pré 

Andrade & Pedrão, 2009 observaram que a realização de práticas de Yoga tem 

influências significativas em funções de todo organismo, podendo melhorar a 

memória, reduzir tensões emocionais e ansiedade dos praticantes.  

Foi realizado um estudo com um grupo de estudantes de medicina, utilizando-se da 

intervenção de Yoga para melhora da ansiedade e do estresse. Após 16 semanas de 

intervenção foi observado diminuição do nível de estresse e melhoria do bem-estar 

geral dos praticantes (SIMARDI, A; HENRY, M, 2009). Um outro estudo avaliando os 

efeitos dos Pranayamas com indivíduos que apresentavam queixas de ansiedade 

revelou redução dos níveis de ansiedade após três meses de prática (KOZASA, 2002).  

Um estudo que teve como objetivo avaliar a influência do Yoga no alívio da ansiedade 

de mulheres adultas, demonstrou que após dois meses de intervenção, o grupo que 

participaram das aulas apresentaram redução significativa da ansiedade 

(JAVNBAKHT et al., 2009).  

* 



Os efeitos do Yoga sobre a ansiedade parecem ocorrer como uma resposta ao 

relaxamento, redução na excitação somática produzida por uma atividade alterada do 

eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e sistema nervoso autônomo. Evidências 

apontam para um efeito modulador do Yoga sobre o sistema nervoso autônomo por 

meio de diminuição da atividade simpática. Tanto as práticas de curto e longo prazo 

estão associadas a uma redução de cortisol, catecolaminas, taxa metabólica e do 

consumo de oxigênio. Além disso, as técnicas de respiração do Yoga apresentam 

influência sobre os mecanismos respiratórios involuntários e modulam a interação 

entre sistema nervoso simpático e parassimpático, podendo alterar os padrões 

respiratórios dos praticantes (KHALSA, 2004). Assim, a ‘’Yogaterapia’’ parece ser uma 

técnica viável para o controle de algumas condições, como por exemplo, a ansiedade 

(KIGLER et al., 2011). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostrou que o Yoga influenciou positivamente universitários em 

função da melhora da ansiedade após 36 sessões. Esta melhora implica que o Yoga 

possui potencial de ser inserida como política institucional associada ao estímulo de 

outras práticas visando o sucesso acadêmico. O fato do Yoga exigir compromisso e 

diligência em sua realização o identifica dentro da política institucional de 

Protagonismo Estudantil, dentro da qual o aluno é co-responsável pela gerência de 

sua carreira acadêmica. Os benefícios do Yoga têm sido estudados, respaldando 

inclusive sua inserção como opção terapêutica no Sistema Único de Saúde Brasileiro 

(SUS). 

Acreditamos que novas investigações envolvendo a prática do Yoga, e suas diversas 

outras técnicas e abordagens, serão importantes, avaliando assim sua influência em 

outros aspectos da saúde física e mental de seus praticantes. 
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