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Resumo  

O estresse é determinado pela capacidade de adaptação do organismo frente a novos desafios, 

isto é, pode deixar o organismo em tensão e inquietude. Não só em nível de suas forças 

físicas, mas principalmente psíquicas. A atividade física pode ser benéfica em combate ao 

estresse como forma de proteção aos sintomas do estresse. Objetivo: Analisar o nível de 

estresse em mulheres praticantes de dança, jump e musculação. Metodologia: O nível de 

estresse foi avaliado utilizando um questionário de estresse percebido (QEP). Os resultados 

do QEP são apresentados em valores totais de estresse e em diferentes domínios (aceitação 

social; sobrecarga; irritabilidade, tensão e fadiga; energia e alegria; medo e ansiedade), A 

amostra foi constituída por 39 indivíduos, mulheres praticantes de dança, jump e musculação 

há mais de 6 meses. Os indivíduos ativos responderam o QEP em dois momentos distintos: 

pré e pós a prática das modalidades. Os resultados demonstraram que houve diferenças 

significativas nas modalidades jump e dança nos domínios, medo e ansiedade, realização e 

satisfação pessoal nos momentos pré e pós. 
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Abstract   

Stress is determined by the organism's ability to adapt to new challenges, that is, you 

can leave the body in tension and restlessness. Not only at the level of their physical strength, 
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but mainly psychological. Physical activity may be beneficial in combating stress as a 

protection to the symptoms of stress. Objective: To analyze the level of stress in dance 

practitioners women, jump and weight. Methodology: The level of stress was evaluated using 

a perceived stress questionnaire (QEP). The results of the QEP are presented in total stress 

values and in different domains (social acceptance; overload; irritability, tension and fatigue, 

energy and joy, fear and anxiety) The sample consisted of 39 subjects, dance practitioners 

women jump and weight for over 6 months. Active individuals answered the QEP at two 

different times: before and after the practice of sports. The results showed significant 

differences in the modalities jump and dance in the fields, fear and anxiety, achievement and 

personal satisfaction in the pre and post. 

Keywords: stress; dance; jump; weight; 

 

Introdução  

No mundo atual o estresse é provocado por objetivos superdimensionados, as pessoas 

vivem tensas e extremamente preocupadas pelo cotidiano do dia a dia. O estresse é 

determinado pela capacidade de adaptação do indivíduo frente a um novo desafio, isto é, que 

pode deixar o organismo em tensão, não só em nível de suas forças físicas, mas 

principalmente psíquicas (Neto& França, 2002). Recentemente estudos têm demonstrado a 

eficácia de diferentes formas de tratamento para combater o estresse, sendo um deles o 

exercício físico (Morgan et al,1971). Silva et al (1999) relataram que o exercício pode 

influenciar de duas maneiras: na primeira como forma de proteção contra o desenvolvimento 

de sintomas com valor preventivo, na segunda ajudando pessoas portadoras do estresse 

através de mecanismos psicológicos e fisiológicos, promovendo um aumento na autoestima, 

diminuindo a depressão e isolamento social e promovendo também o aumento do bem-estar 

geral (Massola et al, 2007). 

Segundo (Simões et al, 2003) a presença do gênero feminino nas academias tem 

aumentado, isso se dá em virtude da preocupação excessiva com o corpo, para atender a 

cobrança estética da sociedade que valoriza os cuidados com a aparência. Mesmo 

reconhecendo que os objetivos estéticos representem a principal motivação do gênero 

feminino, é preciso valorizar este crescimento, pois este acaba resultando em benefícios para a 

saúde e para a qualidade de vida das mesmas, como por exemplo, o que a dança proporciona 

(Formigo et al 2015). 
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A dança é uma atividade física que contribui para a diminuição do estresse, desde que 

praticada regularmente (Gutierrez, 2012). Pode ser uma forma terapêutica de se aliviar o 

estresse, desta forma melhorando a qualidade de vida (Seides et al, 1986). O Jump é uma aula 

de ginástica em grupo, onde cada participante utiliza um mini trampolim como equipamento 

para realizar um trabalho cardiovascular. Por ser recentemente criado, pouco se sabe em 

relação aos efeitos deste treinamento (Silva et al,2008). 

Já a musculação ao longo dos anos demonstra resultados para diversos objetivos 

(Fleck et al, 2004; Simão et al, 2011; Guedes Jr, 2008). Da mesma forma que tem sido 

relatado efeitos de atividade física e do exercício nos aspectos biológicos ligados a saúde, as 

evidencias apontam também para efeitos nos aspectos psicológicos e sociais, melhora na auto 

estima e melhora da imagem corporal (Swoap et al, 1994; McAuley& Rudolph 1995; Van 

Boxtel et al, 1997; Wood et al, 1999; Okuma, 1999). O treinamento de força então passa a ser 

uma das principais atividades físicas sistematizadas que acabam colaborando para a saúde e o 

bem-estar feminino. (Chuong et al, 1985). 

Foram encontrados na literatura estudos que avaliaram o estresse com a musculação 

em idosos (Domenico et al,2009; Cunha,2012), mulheres (Leite et al,2009; Cruz et al, 2012; 

Fernandes et al,2004; Pereira,2013; Ugioni,2011), iniciantes (Lima et al,2013) e gestantes 

(Montenegro,2014). Na dança com mulheres (Rocha, 2007; Gutierrez, 2012) e idosos 

(Mendes, 2008). Sobre o jump estudos na literatura sobre o estresse ainda é escasso. 

Apesar dos diversos trabalhos publicados acerca dos benefícios do exercício físico 

sobre a saúde psicológica, muitos pesquisadores ainda questionam a veracidade de tais 

benefícios (SAMULSKI; LUTOSA,1996). Assim, nosso objetivo foi analisar o nível de 

estresse em mulheres praticantes de dança, jump e musculação. 

 

Metodologia 

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos e todos os voluntários assinarão o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

A amostra foi constituída por 39 mulheres praticantes de dança, jump e musculação há 

mais de 6 meses de forma sistemática. A faixa etária estudada foi entre 30 e 50 anos. Foi 

aplicado o questionário de estresse percebido – (QEP) que foi desenvolvido para avaliação de 

estresse em pesquisas psicossomáticas clínicas e é caracterizado por ter boa aplicabilidade, 
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validade e confiabilidade (Levenstein, 1993; Sanz-Carrillo, 2002; Petreluzzi, 2007). Este 

questionário foi utilizado para avaliar psicologicamente a presença de sintomas de estresse 

nos grupos que participaram do estudo. O QEP é composto por 30 itens divididos em seis 

escalas que avaliam: 

 Escala 1 – Aceitação Social (itens 5, 6, 12, 17, 19, 20, 24) 

 Escala 2 – Sobrecarga (itens 2, 4, 11, 18) 

 Escala 3 –Irritabilidade, Tensão e Fadiga (itens 1, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 26, 27, 30) 

 Escala 4 – Energia e Alegria (itens 1, 13, 21, 25, 29) 

 Escala 5 – Medo e Ansiedade (itens 22, 28) 

 Escala 6 – Realização e Satisfação Pessoal (itens 7, 9, 23) 

Cada item varia de 1 a 4 (1 quase nunca, 2 às vezes, 3 frequentemente 4 quase 

sempre). Os indivíduos responderam ao questionário após sua jornada de trabalho, no período 

noturno antes e depois de praticar as determinadas modalidades. O resultado é obtido por 

meio de um índice calculado pela equação: [ (pontuação total - 30) / 90]. 

Tratando-se de forma equivalente, criam-se índices referentes a cada escala, sendo que 

as pontuações computadas são referentes aos itens que correspondem a determinada escala. 

 Aceitação social - [ (pontuação total - 7) / 21] 

 Sobrecarga - [ (pontuação total - 4) /12] 

 Irritabilidade, tensão e fadiga - [ (pontuação total - 10) / 30] 

 Energia e alegria - [ (pontuação total - 5) / 15] 

 Medo e ansiedade -[ (pontuação total - 2) / 6] 

 Realização e satisfação pessoal - [ (pontuação total - 3) / 18] 

 

Resultados 

 

 

Tabela 1: Descrição entre os momentos pré e pós do nível de estresse nas modalidades jump, 

dança e musculação 

 Jump pré Jump pós Dança pré Dança pós Mus. Pré Mus. pós 

Média 0,33 0,28 0,44 0,44 0,4 0,41 

D.P 0,25 0,2 0,08 0,11 0,15 0,18 

Os dados estão em forma de média e desvio padrão (D.P); Musculação (Mus.) 
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Tabela 2: Domínios do questionário de estresse percebido para a amostra da modalidade 

dança 

 As 

pré 

AS 

pós 

SO 

pré 

SO 

pós 

IF 

pré 

IF 

pós 

EA 

pré 

EA 

pós 

MA 

pré 

MA 

pós 

RP 

pré 

RP 

pós 

Média 0,53 0,52 0,24 0,34 0,29 0,31 0,38 0,37 0,49 0,32 0,17 0,24* 

D.P 0,14 0,21 0,21 0,25 0,12 0,12 0,28 0,25 0,25 0,18 0,06 0,08 

* Indica diferença estatística entre os momentos pré e pós; Os dados estão em forma de média 

e desvio padrão (D.P); Aceitação Social (AS); Sobrecarga (SO); Irritabilidade, Tensão e 

Fadiga (IS); Energia e Alegria (EA); Medo e Ansiedade (MA); Realização e Satisfação 

Pessoal (RP) 

 

Tabela 3: Domínios do questionário de estresse percebido para a amostra da modalidade 

jump 

 As 

pré 

AS 

pós 

SO 

pré 

SO 

pós 

IF 

pré 

IF 

pós 

EA 

pré 

EA 

pós 

MA 

pré 

MA 

pós 

RP 

pré 

RP 

pós 

Média 1,16 -0,22 0,23 0,29 0,35 0,32 0,53 0,57 0,29 0,10* 0,16 0,17 

D.P 4,91 0,12 0,22 0,24 0,16 0,13 0,23 0,24 0,33 0,18 0,21 0,2 

* Indica diferença estatística entre os momentos pré e pós; Os dados estão em forma de média 

e desvio padrão (D.P); Aceitação Social (AS); Sobrecarga (SO); Irritabilidade, Tensão e 

Fadiga (IS); Energia e Alegria (EA); Medo e Ansiedade (MA); Realização e Satisfação 

Pessoal (RP) 

 

Tabela 4: Domínios do questionário de estresse percebido para a amostra da modalidade 

musculação 

 As 

pré 

AS 

pós 

SO 

pré 

SO 

pós 

IF 

pré 

IF 

pós 

EA 

pré 

EA 

pós 

MA 

pré 

MA 

pós 

RP 

pré 

RP 

pós 

Média 0,24 0,22 0,43 0,37 0,39 0,39 0,5 0,56 1,29 1,38 0,22 0,24 

D.P 0,11 0,14 0,21 0,25 0,15 0,23 0,16 0,18 0,99 1,07 0,09 0,16 

Os dados estão em forma de média e desvio padrão (D.P); Aceitação Social (AS); Sobrecarga 

(SO); Irritabilidade, Tensão e Fadiga (IS); Energia e Alegria (EA); Medo e Ansiedade (MA); 

Realização e Satisfação Pessoal (RP) 

 

Discussão 

Não foram encontradas diferenças entre as modalidades avaliadas. Porém resultados 

demonstraram que houve diferenças significativas nas modalidades Jump e Dança nos 

domínios medo e ansiedade (MA) e realização e satisfação pessoal (RP) respectivamente nos 

momentos pré e pós. Já na musculação não houve diferença significativa nos critérios 

avaliados. Analisando os dados pode-se observar que em alguns domínios do questionário as 

avaliadas estão com o índice de estresse elevado. De acordo com Petrelluzzi (2005) a 

população brasileira saudável apresenta valores 0,42 ± 0,01, sendo que valores mais elevados 

correspondem a um maior nível de estresse percebido.  
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Diante dos domínios avaliados como MA e RP é perceptível que houve melhoras em 

fatores no qual o indivíduo estaria intrinsecamente motivado, totalmente envolvido e 

absorvido pela atividade (Miranda et al, 1996). Ainda assim, nota-se que hoje em dia muitas 

pessoas buscam as academias de ginástica como forma de socialização, para descarregar seu 

estresse gerado pelo dia a dia ou até mesmo para fins estéticos ou de saúde (Malta,1998). 

Seguindo esse mesmo pensamento Allendorf & Voser (2012) consideram aulas em grupos 

prazerosas e com poder de satisfação comprovada cientificamente e por seus praticantes. 

No estudo de Higa et al (2014) que também utilizaram o QEP, observamos melhora 

nos níveis de estresse na musculação, nos domínios sobrecarga (SO), medo e ansiedade (MA), 

realização e satisfação pessoal (RP), ao contrário do presente estudo onde não houve 

diferença entre os domínios nessa modalidade. Na dança, o estudo supracitado mostrou 

melhora significativa no mesmo domínio do presente estudo, realização e satisfação pessoal 

(RP), além da melhora na aceita social (AS). Na modalidade jump, o presente estudo 

encontrou diferença significativa no domínio medo e ansiedade (MA), já o estudo supracitado 

não mostrou melhora nos resultados dessa modalidade. O estudo de (Higa et al, 2014), foi 

realizado com indivíduos treinados e sedentários, sendo que os indivíduos treinados 

obtiveram melhores resultados.  

Estudos desenvolvidos por King et al (1993), revelaram aspectos positivos do 

exercício aeróbio na diminuição dos níveis de ansiedade, depressão e estresse. Segundo 

Gande et al (1998) relatam que atividades aeróbias como: caminhada, natação e dança ajudam 

o corpo a retornar a um estado mais relaxado, já os autores Samulski & Lustosa (1996) 

relataram a eficiência do exercício aeróbio sobre o estresse, humor e autoconceito. Os 

resultados encontrados corroboram com esta pesquisa referente ao estresse de acordo com as 

modalidades avaliadas dança, jump e musculação. 

 

Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos não houve uma melhora significativa entre as 

modalidades dança, jump e musculação, entretanto pode-se observar uma melhora nos 

domínios medo e ansiedade (MA) e realização e satisfação pessoal (RP) nas modalidades 

dança e jump nos momentos pré e pós. Sugerimos futuros estudos para que realmente seja 

comprovada sua eficácia contra o estresse. 
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