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RESUMO

O estresse é definido como um conjunto de reações, gerado pelas percepções de estímulos de ordem física, psíquica, infecciosa ou outras, que 
provocam excitação emocional, perturbam a homeostasia corporal e produzem manifestações sistêmicas de ordem fisiológica e psicológica.  
Desta forma considerando o âmbito esportivo, o componente psicológico tem tanta importância quanto os componentes físico, técnico e tático 
do treinamento. Os sintomas de estresse e o esporte competitivo tem sido alvo de inúmeras investigações, sendo considerado um fator 
fundamental para um bom desempenho durante a os eventos esportivos. Embora, o tema seja bastante consistente na literatura para nosso 
conhecimento a sintomatologia de estresse em jogadores de Goalball ainda é escasso, dessa forma o objetivo do estudo foi analisar a 
sintomatologia do estresse de jogadores adolescentes de Goalbal previamente a evento competitivo. Para tanto, oito atletas com deficiência 
visual da equipe de Goalball do município de Vila Velha foram avaliados 24 horas antes da realização do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro 
da modalidade. Através de uma entrevista os atletas responderam o questionário de sintomas de estresse competitivo infanto juvenil. O 
instrumento apresenta 31 sintomas de estresse com escala Likert de (1 a 5). A análise foi estabelecida considerando a somatório das respostas de 
cada atleta a cada uma das 31 questões. Os dados são apresentados em média ± desvio padrão. O score absoluto médio apresentado foi 39,16 ± 
7,13 com um score médio de 2,91 ± 0,46 representando 58,2% de sintomatologia de estresse. Considerando os sintomas que apresentaram maior 
score destacamos a apresentação de sudorese (4,17 ± 1,17) e medo de cometer erros na competição (4,17 ± 1,17). Considerando os menores 
scores destacamos a dúvida em sobre a capacidade de competir (1,33 ± 0,52) e não pensar em outra coisa sem ser na competição (1 ± 0). 
Considerando os dados do estudo é possível sugerir que para a amostra avaliada a sintomatologia de estresse foi considerada alta previamente a 
competição.
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