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RESUMO
Esta pesquisa de campo teve como objetivo principal mensurar através de um teste
(ISSL) os níveis de estresse em estudantes de Educação Física praticantes e não
praticantes de musculação em uma instituição de Ensino Superior do interior do
estado de São Paulo. A amostra da pesquisa foi composta por 26 estudantes de
Educação Física e para levantamento dos dados foi utilizado o ISSL (Inventário de
Sintomas de Stress de Lipp). Os principais resultados obtidos nos mostraram que 13
participantes se encontram na fase de resistência do estresse, dentre os quais a
maioria era mulheres, estudantes do período noturno e praticantes de musculação.
Consideramos nesta investigação que são necessários estudos mais abrangentes
sobre a relação do estresse com a prática de musculação em estudantes de
educação física, avaliando também outros aspectos que possam aumentar os níveis
de estresse dos estudantes no período de graduação.
Palavras-chave: Estresse. Estudantes. Educação física.

INTRODUÇÃO
Atualmente é muito comum ouvir frases como "estou muito estressado (a)
hoje" ou "preciso desestressar", principalmente de pessoas cuja rotina é desgastante
devido ao trabalho, estudo, vida social e outras responsabilidades.
Para Barbanti (2011), eventualidades que possam desestabilizar o equilíbrio
homeostático podem ser classificadas como estresse, ou seja, qualquer situação de
desconforto para um indivíduo, como por exemplo, o tempo gasto com o trajeto de
sua residência até o trabalho.
Lipp e Malagris (2001) afirmam que o estresse é uma resposta do organismo
que desencadeia reações hormonais, físicas e psicológicas no indivíduo ao se
deparar com um evento que seja desafiante para ele.
Outro autor que explana sobre o estresse é Selye (1956), onde cria o modelo
trifásico do estresse, sendo elas: fase de alerta - é aquela em que o indivíduo fica
literalmente em estado de alerta após um estímulo e consequentemente seu
organismo se prepara para a luta ou fuga; fase de resistência – na qual se inicia
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quando o estresse se prolonga no corpo por um tempo, fazendo que o organismo
inicie um processo de adaptação a esse estresse, com finalidade de trazer a
homeostase e isso causa um desgaste para o organismo, pois há um gasto
energético considerável; e por fim, a fase de exaustão – em que todos os recursos
adaptativos ou as reservas de energias se esgotam, causando altíssimo risco à
saúde e podendo levar o indivíduo a óbito em casos mais graves.
Lipp (2003) propõe uma alteração no modelo utilizado por Selye acrescentado
a fase de quase-exaustão e criando um modelo quadrifásico do estresse.
O estresse é fundamental para a sobrevivência do indivíduo em situações de
perigo ou desconforto, sem este mecanismo não garantiríamos a sobrevivência da
espécie humana.
De acordo com Margis e colaboradores (2003), o indivíduo após receber
informações, processá-las e identificá-las, percebendo que se trata de uma situação
de risco, ele irá reagir imediatamente de maneira vigorosa preparando-se para o
combate ou fuga, ocasionando-lhe alterações cardiovasculares, como o aumento da
pressão arterial, vasoconstrição na pele e nas vísceras e vasodilatação nos
músculos, além de outras alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) e
hormonais.
Nunomura e colaboradores (2004) afirmam que se algumas dessas
alterações permanecerem por mais tempo no organismo, derivados do estresse,
causarão problemas graves à saúde, como a hipertensão, o infarto, a depressão,
dentre outras complicações.
Como forma de atenuar os sintomas do estresse, evitando que ele se torne
um agravante à saúde, não faltam lugares para se praticar exercícios físicos, como a
musculação, por exemplo.
Segundo um levantamento realizado pela International Health, Racquet &
Sportclubs Association (IHRSA) em 2018, contabilizou-se mais de 34.500 academias
no Brasil, sendo o segundo país com maiores números de academias do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos.
Há autores os quais afirmam que atividades físicas e/ou exercícios físicos
podem ter efeitos positivos contra o estresse, impedindo que ele se agrave e
desencadeie malefícios à saúde do indivíduo.
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Higa e colaboradores (2014) afirmam que o efeito da atividade física no
combate ao estresse foi eficiente em diversas modalidades como a musculação,
natação, dança e voleibol.
Magalhães Neto e França (2003), após elaborarem um estudo sobre os
efeitos de um programa de exercícios resistidos sobre o estresse mental em
estudantes de Ensino Médio, declaram que o esforço físico é uma forma de estresse
para o corpo, todavia, se praticado de maneira adequada sem levar à exaustão,
promove melhorias à saúde e, sendo uma delas, o controle do estresse.
Contudo, atividade física e exercício físico são conceitos diferentes. Segundo
Caspersen e colaboradores (1985), é considerada atividade física quaisquer
movimentos executados pelo sistema musculoesquelético, onde há o gasto
energético. Pode ainda ser classificadas em: ocupacional, esportiva, para
condicionamento físico, tarefas de casa ou outras atividades.
Ainda para Caspersen e colaboradores (1985), o exercício físico é
considerado uma categoria de atividade física, o qual deve ser planejado,
estruturado, repetitivo e ter um objetivo final ou intermediário para a melhora ou
manutenção das capacidades físicas.
A musculação, como é popularmente conhecida, é um tipo de exercício físico,
pois é planejada, estruturada, necessita de uma frequência regular e têm objetivos a
serem alcançados determinados pelo praticante e/ou pelo o profissional que o
supervisiona. Mas alguns autores não utilizam a palavra musculação para definir
este conceito.
Segundo Fleck e Kraemer (2017), o treinamento resistido, treinamento de
força e/ou treinamento com pesos, são exercícios que exigem que o indivíduo vença
uma força oposta exercida por equipamentos ou pelo próprio peso corporal
utilizando os músculos.
Falaremos abaixo, o que motivou para a realização desta pesquisa e qual
objetivo queremos alcançar por meio dela.
Pelo fato do mundo atual ser um lugar onde pessoas estão intensamente e
diariamente sob estresse, o objetivo deste artigo é obter resultados através do
Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (2003), teste aplicável em indivíduos acima
de 15 anos, utilizado para indicar o nível de estresse em 26 estudantes de educação
física, com idades entre 18 e 49 anos, não praticantes e praticantes de musculação

4
de uma faculdade de Educação Física do interior de São Paulo e relacioná-lo com
os resultados apresentados pela literatura.
Nossa hipótese é que alunos praticantes de musculação são menos
propensos a desenvolverem níveis elevados de estresse, e a partir deste estudo,
colaborar com o desenvolvimento de projetos de redução de estresse nas redes de
Ensino Superior para que os estudantes possam ter uma vida acadêmica
satisfatória, evitando doenças físicas e psicológicas que possam prejudicá-los na
busca de uma carreira profissional e de uma melhor qualidade de vida.
ESTRESSE E ENSINO SUPERIOR
De acordo com Lipp (1999, apud MILSTED; AMORIM; SANTOS, 2009,
p.10648-10649), de maneira natural nosso corpo busca sempre a homeostase, que
é o equilíbrio do nosso organismo. Em ocasiões onde pudermos desenvolver
maneiras de enfrentamento contra o estresse, o mesmo acaba sendo atenuado e
organismo começa voltar ao normal. Porém, se esses métodos de enfrentamentos
falharem, toda energia gerada para minimizar o estresse causará um desgaste físico
no indivíduo e seu estado homeostático será dificultado.
No início da vida adulta, geralmente após o término do Ensino Médio, o
estresse começa ser mais frequente e perceptível pelo indivíduo. Atitudes as quais
antes não eram exigidas começam aparecer no cotidiano, como preparação para os
vestibulares, cobranças familiares, adaptação ao meio acadêmico, problemas no
trabalho, desemprego e diversos fatores.
Estrela et al. (2018) afirmam que a saúde e a qualidade de vida das pessoas
podem sofrer interferências causadas pelo início da vida profissional e devido aos
cursos de graduação, com grande incidência nos cursos relacionados à área da
saúde. Pode ocorrer um desequilíbrio emocional dos estudantes durante essa
época, pois nesse período eles estão sujeitos a um desconforto maior devido à
competitividade tanto no mercado de trabalho, quanto dentro do âmbito acadêmico.
Há também situações que vão além do ambiente acadêmico, como as cargas
horárias excessivas de estudos e problemas para conciliar a vida acadêmica e com
a vida pessoal. Logo, se todos estes fatores começarem a sobrecarregar os alunos,
possivelmente os mesmos desencadearão problemas de saúde emocional e
psicológica (ESTRELA et al, 2018).

5
É um equívoco acreditar que alguns hábitos podem minimizar o estresse
dando a sensação que o problema foi revolvido. Adam Cash (2010) relata em seu
livro que há uma correlação entre estresse e doenças físicas devido aos maus
hábitos das pessoas que fazem uso excessivo de bebidas alcoólicas e cigarros na
tentativa de aliviar o estresse. O problema é agravado quando alguém bebe e
posteriormente dirige, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Beber e/ou
usar quaisquer tipos de drogas não é a melhor solução, assim como o estresse, elas
também podem causar graves problemas à saúde.
Ao ingressar no Ensino Superior, os estudantes sofrem transformações em
sua maneira de pensar e agir, e começam a descobrir novas ciências, conhecem
pessoas diferentes, lugares diferentes e isso gera estresse.
Mondardo e Pedon (2005) afirmam que quando o estudante se encontra no
meio universitário ele irá assumir algumas atividades onde será exigida a
capacidade de concentração e de esforços para obter alto desempenho. Com todas
essas etapas as quais ele irá passar, a rotina dos estudos irá ser constante e
acontecer de forma crescente, onde poderá vir a se tornar um possível fator
estressor, por consequência de o ambiente acadêmico ser um local onde as
responsabilidades, ansiedades e competitividades serão muito mais elevadas.
Direção, administração, professores, grêmios e grupos, ambiente
físico e ao mesmo tempo os alunos podem estabelecer condições de
serem agentes estressores tanto de docentes como do corpo
administrativo, como de alunos. O currículo mal organizado,
inadequado aos alunos e às necessidades sociais, também é fator
que pode gerar estresse (WITTER, 1997, p. 6-7).

Para Mussi et al. (2019), o estresse desencadeia vários tipos de
doenças. A ocorrência do estresse tem sido observada em vários cursos, mas
principalmente nos cursos da área da saúde, nos quais durante o processo de
formação propicia aos alunos situações estressantes tanto dentro quanto fora das
salas de aula.
Ainda para os autores Mussi et al. (2019), quando os alunos universitários
estão no primeiro ano eles podem vivenciar diferentes níveis de estresse em
comparação aos alunos veteranos, devido à sua adaptação às novas vivências,
novos ambientes, novas obrigações. Em relação aos alunos veteranos, eles
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enfrentam uma área maior de situações estressantes, como a preocupação com
mercado de trabalho, término do curso, trabalhos de conclusão.
Ainda com Mussi et al., o estudo foi realizado em uma universidade pública
federal do Estado da Bahia, através de perguntas realizadas aos estudantes. Dos
154 alunos participantes dos estudos em quatro dos seis domínios do teste
(desempenho de atividades práticas; comunicação profissional; meio ambiente;
educação profissional), foi comprovado que os alunos com níveis mais altos de
estresse são os do último ano comparando aos alunos do primeiro ano.
A conclusão do estudo de Mussi et al. (2019) foi de que altos níveis de
estresse foram observados em estudantes do último ano. Há necessidade de
pesquisas mais amplas que incluam os outros anos do curso, uma reflexão
institucional sobre fatores de estresse e a adoção de uma política institucional que
favoreça a um melhor enfrentamento dos fatores estressantes.
A seguir, abordaremos a relação do estresse e a musculação, e identificar se
a musculação pode melhorar os níveis de estresse.
ESTRESSE E MUSCULAÇÃO

De acordo com Neto Magalhães e França (2003), os exercícios resistidos têm
resultados positivos na melhoria da saúde mental, tendo efeitos benéficos sobre os
níveis de estresse, ansiedade, estados de humor e depressão.
Os efeitos do exercício físico estão ligados à secreção e liberação da
substância chamada beta-endorfina, substância endógena similar à
morfina que interage com receptores nas áreas cerebrais envolvidas
na transmissão de informação sobre a dor, além de participar
igualmente da regulação da temperatura, do apetite, e ser capaz de
melhorar o sono e o humor (NETO MAGALHÃES E FRANÇA, 2003,
p. 34).

Além da busca pela estética, emagrecimento, melhora no condicionamento
físico e ganho de massa muscular, há um público que prioriza o bem-estar e o
controle de estresse.
Segundo Nascimento (2018), em seu estudo onde evidencia por quais os
motivos as mulheres adultas aderem e permanecem na prática de musculação,
comprovou que um dos fatores importantes para a iniciação e permanência na
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prática de musculação é o controle de estresse. Pode-se observar que o controle de
estresse também é levado em consideração ao praticar-se a musculação.
Outro estudo relacionando a musculação com o estresse é o de Higa e
colaboradores (2014), onde afirmam que das modalidades estudadas (musculação,
natação, voleibol, dança, karatê e jump), a musculação se destacou melhorando
significativamente os níveis de estresse de sedentários e praticantes de atividade
física.
Para Matsudo (2006 p.120 apud TOLENTINO et al., 2009, p.135-137), a
prática regular de exercício físico promove melhorias no corpo humano, tanto físicas
quanto psicológicas, podendo ser observada a melhoria da qualidade de vida, da
socialização e na prevenção de doenças cardiovasculares.
Falaremos agora como serão realizados os procedimentos metodológicos
desta pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para avaliar o nível de estresse dos estudantes de Educação Física,
utilizamos o ISS (Inventário de Sintomas de Stress) de Lipp et al. (1994). Lipp et al.
(1994) afirmam que o ISS é eficiente para detectar o estresse e revelar em qual fase
ele se encontra.
O ISS é constituído por três quadros referentes às fases do estresse, ele é
aplicado em formato de questionário, onde para cada quadro o indivíduo deverá
assinalar apenas os itens nos quais ele se identifica. O primeiro é composto por
quinze sintomas psicológicos ou físicos que o participante tenha vivenciado nas
últimas vinte e quatro horas e se houver sete ou mais itens selecionados o indivíduo
se encontra em fase de alerta (fase I). O segundo quadro é composto por dez
sintomas físicos e cinco sintomas psicológicos que o participante tenha
experimentado na última semana e na ocorrência de quatro ou mais dos itens o
mesmo se encontrará na fase de resistência ou quase-exaustão (fase II). O terceiro
e último quadro é composto por doze sintomas físicos e onze psicológicos que o
indivíduo tenha vivenciado no último mês e se houver nove ou mais itens
caracteriza-se a fase de exaustão (fase III). No total, o ISSL apresenta trinta e sete
itens de natureza somática e dezenove psicológicas, havendo semelhanças de um
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sintoma para outro para verificar a frequência e intensidade em que ele se
apresenta.
Participaram da pesquisa 26 estudantes de Educação Física de uma
faculdade no interior de São Paulo, com idades entre 18 e 49 anos, dentre os quais
76,9% são praticantes de musculação e 23,1% não praticantes, 34,6% são do sexo
masculino e 65,4% do sexo feminino. Dos participantes, 19,2% são do segundo
semestre, 30,8% do terceiro semestre, 3,8% do quinto semestre e 46,2% são do
sétimo semestre e dentre eles 34,6% estudam no período noturno e 65,4% no
período diurno.
A amostra foi escolhida pela facilidade de contato com as pessoas e para
que, eventualmente, possa ser desenvolvida alguma iniciativa da faculdade para
com seus alunos, mesmo que como teste e futuramente possa ser trabalhado com
alunos de outros cursos e outras faculdades e universidades.
A análise dos dados será feita através de leitura de resultados e a partir dos
dados será feita a porcentagem para comparação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quadro1- ISS para aferição dos níveis de estresse, em que nos itens de 1 à 12 são da parte “A”
(sintomas físicos) em que nos itens de 13 à 15 são da parte “B” (sintomas psicológicos).

Quadro 1
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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Na parte “A” deste quadro 88,46% dos indivíduos assinalaram pelo menos um
item. Na parte “B”, 76,92% dos indivíduos assinalaram pelo menos um item.
Nota-se que na parte “A” a mudança de apetite é um sintoma mais comum na
maioria dos estudantes, posteriormente, a insônia e a tensão muscular. Na parte “B”,
o sintoma mais recorrente é a vontade súbita de iniciar novos projetos, seguido do
entusiasmo súbito e aumento súbito de motivação.
Esses sintomas acontecem devido às maiores exigências que o meio
acadêmico promove aos estudantes, exigindo deles uma concentração maior e mais
tempo investido em atividades acadêmicas. Isso acontece porque o ambiente
acadêmico é um lugar cheio de responsabilidades, ansiedades e competitividade,
podendo se tornar um fator estressante para os mesmos (MONDARDO & PEDON,
2005).
Quadro 2 - ISS para aferição dos níveis de estresse, em que nos itens de 1 à 10 são da parte “A”
(sintomas físicos) e nos itens de 11 à 15 são da parte “B” (sintomas psicológicos).

Quadro 2
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Na parte “A” deste quadro 84,61% dos indivíduos assinalaram pelo menos um
item. Na parte “B” deste quadro 84,61% dos indivíduos assinalaram pelo menos um
item.
Nota-se que na parte “A”, novamente, o sintoma de mudança de apetite é o
mais comum entre os estudantes, seguido de sensação de desgaste físico e
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cansaço constante. Na parte “B”, o sintoma mais recorrente é o de dúvida quanto a
si próprio, posteriormente, pensar constantemente em um só assunto e sensibilidade
emotiva excessiva.
Acreditamos que a mudança de apetite está relacionada à mudança de rotina
dos estudantes, uma vez que altera outros eventos cotidianos (tarefas domésticas,
tempo com a família ou amigos e tempo ocioso), pode interferir nos hábitos
alimentares, podendo deixá-los menos saudáveis.
Aspectos relacionados à insegurança, sensibilidade e preocupações com
determinados assuntos, podem estar relacionados com o ingresso ao Ensino
Superior e/ou o início da vida profissional, acarretando desequilíbrios emocionais
que podem trazer doenças físicas e psicológicas para o estudante, pois conciliar
esses dois fatores pode ser, significativamente, difícil para os mesmos (ESTRELA et
al., 2018).
Quadro 3 - ISS para aferição dos níveis de estresse, em que nos itens de 1 à 12 são da parte “A”
(sintomas físicos) e nos itens de 13 à 23 são da parte “B” (sintomas psicológicos).

Quadro 3
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Na parte “A” deste quadro 65,38% dos indivíduos assinalaram pelo menos um
item. Na parte “B” deste quadro 84,61% dos indivíduos assinalaram pelo menos um
item.
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A insônia aparece em destaque na parte “A” do gráfico, sendo um dos
sintomas presente na vida dos estudantes. Isso pode sinalizar que o ingresso ao
Ensino Superior pode interferir no sono dos estudantes e em ambos os períodos
(diurno e noturno). Na parte “B” do gráfico temos a irritabilidade frequente sem causa
aparente, seguido de cansaço constante e excessivo, vontade de fugir de tudo e
sensação de incompetência em todas as áreas.

Quadro 4 – Porcentagem dos estudantes nas fases do estresse.

Fases do estresse
60,0%
50,0%
50,0%
40,0%
30,0%
27,0%
20,0%
10,0%

15,4%

0,0%
Fase de Alerta

Fase de Resistência

Fase de Exaustão

O gráfico apresenta a porcentagem dos estudantes em relação à classificação
do nível de estresse em que eles se encontram. Do total de 26 participantes, quatro
deles ou 15,4% se encaixavam na fase de alerta, treze deles ou 50%, fase de
resistência e 27% na fase de exaustão. Nota-se que a fase que obteve maiores
resultados sendo de 50% dos participantes, foi a fase de resistência, aquela em que
o estresse está atuando por mais tempo no organismo do indivíduo e, como forma
de reação, o organismo começa a buscar mecanismos de adaptação ao estresse na
tentativa de reequilibrar o organismo (SELYE, 1956). A fase mais preocupante é a
fase de exaustão, onde se esgotam os mecanismos de adaptação que levam o
organismo a homeostase e começam a surgir doenças graves, podendo ocasionar a
morte (LIPP, MALAGRIS, 2001).

12
Fase de alerta: dentre os quatro indivíduos os quais se encaixaram na fase de
alerta 75% são do sexo feminino e 25% do sexo masculino, 75% estudam no
período diurno e 25% no período noturno, 25% estão no segundo semestre, 50% no
terceiro semestre e 25% estão no sétimo semestre e 100% dos indivíduos alocados
nessa fase praticam musculação.
Fase de resistência: entre os indivíduos os quais estavam na fase de
resistência 69,2% eram do sexo feminino e 30,8% eram do sexo masculino, 92,3%
estudavam no período diurno e 7,7% estudavam no período noturno, 23% estavam
no segundo semestre, 38,4% estavam no terceiro semestre e 38,4% estavam no
sétimo semestre, dentre eles 76,9% eram praticantes de musculação e 23,1% não
praticavam.
Fase de exaustão: na terceira e mais preocupante fase do estresse
encontraram-se 71,4% dos indivíduos do sexo feminino e 28,6% do sexo masculino,
onde 71,4% estudavam no período da manhã e 28,6% no período noturno, dentre
eles 14,9% estavam no segundo semestre, 42,8% no terceiro semestre e 42,8% no
sétimo semestre, nesse grupo 85,7% praticavam musculação e 14,3% não
praticavam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados do ISS podemos observar que uma quantidade
relativamente grande dos participantes se encontra pelo menos em uma fase do
estresse (50% na fase de resistência), sendo que o mesmo indivíduo pode estar em
duas ou três fases diferentes. Sabendo que há influência da musculação nas
alterações hormonais do organismo humano, podemos dizer que é necessária uma
investigação mais abrangente e com métodos diferentes para comparação dos
padrões de resultados, com isso, podendo afirmar como a musculação reduz os
sintomas de estresse em alunos do Ensino Superior e quais medidas que podem ser
tomadas, além da musculação, para contribuir com a saúde psicológica e física dos
alunos.
Recomendamos que seja de suma importância a presença de um profissional
especializado (psicólogo, psiquiatra, entre outros da área psicológica) caso o
estresse venha trazer complicações mais graves para o indivíduo. As atividades
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físicas e exercícios físicos funcionam como complemento para melhorar dos quadros
de estresse e não podem ser o único fator determinante para a redução do mesmo.
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