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Introducao: Nos últimos 25 anos, as taxas de depressão têm aumentado cerca de 13 a 20% em cursos de graduação da saúde. Tornam-se
necessárias intervenções que atuem nos sintomas e minimizem os agravos, a exemplo, propõe-se a prática da dança.

Objetivos: Analisar os efeitos da prática da Dança Urbana em estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Sergipe nas
seguintes variáveis: autoestima; imagem corporal e índice de depressão.

Método: CEP 89584818.1.0000.5546. Estudo de casos, ambos os sexos, estudantes de curso de saúde, aulas de dança urbana, uma vez
por semana, 60 minutos de duração, num período de seis meses. Além das aulas, foram compostas performances para apresentações
artísticas em eventos culturais. Para investigar as variáveis do estudo foram aplicados os seguintes instrumentos de avaliação: Escala de
Autoestima de Rosenberg (EAR), Body Shape Questionnaire (BSQ), Inventário de Depressão de Beck (IDB) e Auto-avaliação seguindo
os preceitos do inquérito CAP (conhecimento, atitude e prática). Os questionários EAR, BSQ e IDB foram aplicados em dois momentos:
no início do estudo e após seis meses. O inquérito CAP foi aplicado logo após as três apresentações artísticas.

Resultados: Participaram do estudo 17 estudantes, entre o segundo e o terceiro ano de graduação, idade 21±0,43 anos, IMC 22,57±0,82.
Em relação à autoestima, os valores foram de 11,80±0,43 para 14,40±0,51. A satisfação corporal variou de 73,20±8,20 para 72,00±6,43.
Quanto ao índice de depressão, a pontuação média variou de 8,60±1,37 para 6,80±0,69. A auto-avaliação evidenciou questões
relacionadas a empoderamento, superação, restabelecimento, relacionamento interpessoal e contribuição para a vida profissional,
alegando que a prática da dança auxilia no controle de ansiedade, medo e expressão, fato que contribui sobremaneira no lidar com os
desafios.

Conclusão: A prática da dança proporcionou prevenção da depressão e melhora da autoestima de estudantes de cursos da área de saúde."
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