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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo investigar as repercussões no estado de humor em 
relação às respostas agudas ao exercício físico realizado em um  video game ativo. 
Foram selecionados 14 voluntários residentes no município de Jataí - GO (23,5 ± 9,2 
anos; 1,69 ± 0,1 m e 64,7 ± 11,7 kg) (média ± desvio padrão). As atividades foram 
realizadas em uma sala de 3 x 5 m, utilizando um video game ativo Xbox 360 com 
Kinect da marca Microsoft. Os voluntários foram colocados a uma distância de 1,5 m 
da parede branca, onde foi projetada a imagem do video game. Eles realizaram uma 
sessão de exercício com duração de 1 hora com a modalidade do Baseball. A escolha 
desse esporte foi em função da sua característica predominantemente aeróbia e por 
ser  um  esporte  pouco  praticado  em  nossa  realidade,  dificultando  assim  o 
favorecimento da vivência e conhecimentos dos nossos voluntários.  Foi medido o 
estado de humor antes e após a sessão de exercício. Como instrumento de coleta de 
dados foi utilizado dois tipos de questionários, o Questionário de Baecke para estimar 
o Nível de Atividade Física Habitual (NAFH) e o  POMS (Profile of Mood States)  
para verificar o perfil de humor antes e após a intervenção com exercício. O escore 
do NAFH foi de 7,4 ±1,4, o que caracteriza a amostra como sedentária. Em relação 
ao estado de humor observou-se que houve uma diferença significativa na tensão 
ansiedade  (Pré-intervenção:  7,1  ±  4,1  versus Pós-intervenção:  4,4  ±  3,9)  e  na 
confusão  mental  (Pré-intervenção: 4,3  ±  3,9  versus  Pós-intervenção:  2,6  ±  3,8). 
Assim, pode-se concluir que uma sessão de exercício realizada em um video game 
ativo é capaz de melhorar o perfil de humor, no que se refere à tensão ansiedade e a 
confusão mental.  No entanto,  novos estudos precisam ser realizados no intuito de 
verificar o efeito crônico destas atividades.
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