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Introdução: O stress nada mais é que a pressão imposta a cada um de nós no dia a dia,
estimulando assim a fabricação de hormônios. A capacidade de adaptar-se a
determinada demanda recebida, ou mesmo otimizar seus resultados, fará com que o
stress não interfira no rendimento do atleta ou minimize sua ação. O estresse então,
pode apresentar pontos positivos, deixando o indivíduo eufórico ou incapaz de sentir
dor em situações de risco. Por outro lado, caso se torne crônico pode atuar de forma
negativa, fisicamente e psicologicamente, interferindo no rendimento de atletas.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi conceituar e identificar fontes geradoras de
stress no esporte, apresentar os estágios do stress e discutir sobre stress e sua influência
no rendimento esportivo em atletas. Metodologia: A proposta inicial do estudo foi
orientada pelo Arco de Maguerez. Para o desenvolvimento foi realizado uma
observação da realidade, identificando situações geradoras de stress, tendo como base
estudos já realizados relacionando também com as disciplinas estudadas.
Posteriormente, seguiu-se com a hipótese de solução, levantando resultados de outros
estudos obtidos por meio de pesquisas em bases de dados eletrônicos disponíveis em
sites como MEDLINE, PubMed, SciELO e o buscador eletrônico Google Acadêmico
para chegar a uma conclusão dos melhores resultados, finalizando então, com a
aplicação à realidade dentro do tema proposto. Resultados: Foi levantado os estágios
geradores de stress, subdivididos em demanda ambiental, percepção da demanda,
resposta ao stress e consequências comportamentais. Portanto, identificou-se que
atletas são expostos a diversos fatores estressantes, principalmente em períodos pré
competitivos, entre eles, cobranças pessoais, dos técnicos e dos patrocinadores por
ótimos resultados. Contudo, fatores extrínsecos advindos das modalidades praticadas
como, condições climáticas, fases classificatórias, perder um jogo praticamente ganho
e excesso de pressão imposta pela torcida também interferem no rendimento. Por outro
lado, foi descoberto estratégias utilizadas por atletas para amenizar os efeitos do stress,
denominado coping, ou seja, o atleta procura meios para minimizar ou mesmo
controlar o stress, utilizando algumas estratégias como escutar música e conversar com
os amigos, outros preferem meios cognitivos, utilizando o isolamento como meio de
concentração. Conclusão: Conclui-se que o stress pode interferir em grande escala no
desempenho esportivo de atletas de alto rendimento, principalmente de forma negativa,
aparecendo em valores altos no período pré competitivo. Portanto, sugere-se
programas de apoio psicológico para preparação de atletas por meio de profissionais
qualificados na área de psicologia do esporte.
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