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INTRODUÇÃO

Ainda que o Exercício Físico (EF) seja de grande importância, estudos demonstram que o EF não é incluído
significamente em muitos currículos de graduação em medicina. Em uma revisão feita em currículos médicos dos Estados
Unidos sugere que mais de 50% dos estudantes de medicina não recebem educação formal sobre EF, e muitos médicos referem
a falta de educação durante a faculdade como o principal obstáculo para eles não aconselharem seus pacientes sobre exercícios.
Blake et al sugere que o EF deve ser promovido em estudantes de enfermagem e medicina, a fim de criar autoeficácia para o
exercício e aumentar o apoio social, além de desenvolver intervenções voltadas especificamente para a equipe de atendimento,
para reduzir barreiras relacionadas ao EF e aumentar a acessibilidade às iniciativas de saúde e bem-estar no local de trabalho,
beneficiando diretamente os profissionais de saúde, com potenciais benefícios aos pacientes.

Atividade física (AF) caracteriza qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética que por consequência
tenha gastos calóricos acima dos níveis no repouso. Enquanto o EF é definido pela AF feita regularmente, proporcionando
adaptações orgânicas, fisiológicas, bioquímicas e morfológicas no praticante.

O início da educação universitária é para muitos jovens o começo da vida fora da casa dos pais e neste período,
comportamentos de risco geralmente são adotados devido ao ajuste no novo ambiente e organização da própria vida.
Entretanto, estudos apontam que as faculdades e universidades são ambientes favoráveis para a promoção do estilo de vida
saudável entre os jovens e que este período de estudos é tido como a 'última chance' de desenvolvimento e adoção de hábitos
de vida saudáveis, uma vez que consolidados, tendem a permanecer ao longo da vida adulta e envelhecimento.

Diante disso, alguns estudos mostram que existe uma tendência de redução na qualidade de vida de estudantes, como os
de medicina, por conta desses comportamentos sedentários e da extenuante vida acadêmica, podendo desencadear um aumento
do estresse, ansiedade, depressão, diminuição da qualidade de sono, entre outros. Caso o estudante siga uma vida mais
saudável com prática regular de EF, ele tem uma melhora da qualidade de vida e tende a melhorar o desempenho acadêmico.

MÉTODO

Os voluntários deste estudo foram convidados a responder via Google Forms, um questionário semiestruturado para
coleta de dados sociodemográficos (sexo, idade, peso, altura, IMC, estado civil, moradia, renda salarial, categoria profissional).
Os participantes foram questionados sobre a prática de EF de forma dicotômica, e aqueles que praticam responderam
informações sobre frequência semanal, duração e tipos de EF. Além disso, foram feitas algumas perguntas para identificar se os
assuntos de AF e EF foram abordados durante as disciplinas dos cursos de graduação em medicina ou enfermagem ou reuniões
durante a prática profissional e para identificar o conhecimento dos participantes sobre os conceitos de AF e EF. As respostas
foram obtidas de forma dicotomizada (sim/não).



O Índice de Bem-Estar da Organização Mundial da Saúde (WHO-5) é uma pequena medida auto-relatada do bem-estar
mental atual. É composto por 5 questões, com 5 opções de resposta: nunca (0); às vezes (1); menos da metade das vezes (2);
mais da metade das vezes (3); na maioria das vezes (4); sempre (5). A soma de todas as respostas dá um valor bruto, que varia
de 0 a 25 pontos e o escore de 0 a 100%, onde 0 representa a pior QV e 100 representa a pior QV. melhor QV.

O IPAQ é composto por 19 questões divididas em 5 seções: AF no trabalho; PA como meio de transporte; AF em casa
ou apartamento: trabalho, afazeres domésticos e cuidar da família; PA para recreação, esporte, exercício e lazer; e tempo gasto
sentado. Cada uma dessas seções, a frequência semanal e o tempo (minutos) correspondente ao questionário de AF, geram uma
pontuação para capturar o nível de AF de todos. A classificação do IPAQ será “muito ativo”, “ativo”, “irregularmente ativo A”
(quando atender a pelo menos um dos critérios de frequência ou duração recomendados), “irregularmente ativo B” (quando não
atender a nenhum dos critérios recomendados). critérios de frequência ou duração) e “sedentário”. Outra medida que o IPAQ
fornece é o equivalente metabólico (MET), medido em minutos/semana de AF vigorosa, moderada e de caminhada, ou seja,
MET de caminhada = 3,3, MET moderado = 4,0, MET vigoroso = 8,0. Além disso, o IPAQ contém uma questão sobre
autopercepção de saúde, que é categorizada em “ruim”, “regular”, “bom”, “muito bom” ou “excelente”.

RESULTADOS

Entre março e setembro de 2021, 138 estudantes de graduação (113 estudantes de medicina e 25 estudantes de
enfermagem) e 11 profissionais de saúde que cuidavam de gestantes, totalizando 149 participantes, responderam aos
formulários do Google. A idade dos participantes variou de 18 a 58 anos, com média de 22 anos (DP 4,35). O índice de massa
corporal (IMC) da amostra variou entre 16,73 e 36,49, e a média foi de 23,22 (DP 3,63). A Tabela 1 apresenta outras variáveis
  sociodemográficas da amostra.
Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica de graduandos da UNICAMP e profissionais de saúde que atendem gestantes no

CAISM (n=149)
Variável Categoria N=149 %

Gênero Feminino 103 69,13

Masculino 46 30,87

Branco 103 69,13

Cor Não Branco 44 29,53

Ausente 2 1,34

Solteiro (a) 136 91,28

Estado civil Com parceiro 12 8,05

Ausente 1 0,67

com a familia 81 54,36

Com quem você mora atualmente? amigos ou outros estudantes 33 22,15

sozinho 28 18,79

outros 7 4,7

casa alugada 75 50,34

Tipo de habitação casa propria 67 44,97

outros 7 4,70

Acima de 4 salários mínimos 58 41,43

Renda salarial Entre 1 a 4 salários mínimos 52 37,14

Menos de 1 salário mínimo 30 21,43

Estudante de medicina 113 75,84

Categoria profissional Estudante de enfermagem 25 16,78



Profissional de saúde 11 7,38

Trabalha? Sim 35 23,49

Não 114 76,51

Contato com o pré-natal Sim 29 19,46

Não 120 80,54

Prática de exercício Sim 115 77,18

Não 34 22,82

Excelente 17 11,41

Muito boa 62 41,62

Autopercepção de saúde Boa 56 37,58

Regular 13 8,73

Ausente 1 0,67

Entre os 115 (77,18%) participantes que auto referiram EF, musculação e corrida foram os tipos de exercício mais
praticados, com frequência de 5 sessões semanais e 1 hora de prática diária. De acordo com os 34 (22,82%) participantes que
relataram não praticar atividade física, os motivos mais citados para não fazer EF foram falta de tempo (43,04%), falta de
recursos financeiros e ambiente adequado ( 26,59%), o fato dos participantes não se sentirem à vontade para se exercitar
(15,19%), entre outros motivos (15,19%).

De acordo com as respostas, 99 (66,44%) participantes não tiveram o conteúdo sobre AF e EF durante os cursos de
graduação ou em reuniões durante sua prática profissional. Entre os participantes que relataram ter esse conteúdo sobre EF em
cursos de graduação ou na prática profissional, 37 (74%) responderam que as abordagens dos conteúdos de EF não foram
suficientes para esclarecer dúvidas sobre esses temas. Em relação ao conhecimento dos participantes sobre AF e EF, 125
(83,89%) afirmaram que AP e EF são conceitos diferentes, 129 (86,58%) afirmaram que todo EF é um AP e 113 (75,84%) dos
participantes afirmaram que nem todo AF é um EF.

Tabela 2 - Formação, tipo de residência, práticas anteriores e conhecimento sobre exercício físico (PE)

Total Exercíci
o

Físico

N % Sim Não

N(115) % N(34) %

PE antes da faculdade

Sim 108 72,48 88 83,02 20 62,50

Não 30 20,13 18 16,98 12 37,50

As aulas são suficientes para
esclarecer dúvidas sobre EF

Sim 13 26 6 16,22 7 53,85

Não 37 74 31 83,78 6 46,15

Em relação ao WHO-5, o escore médio foi de 13,11 (dp 4,03), com valor percentual de 52,44% para o índice de
bem-estar e QV. O valor mínimo total da OMS-5 foi de 2 (8%) e o valor máximo foi de 21 (84%). Visualizado na tabela 3.

De acordo com o IPAQ, 42 (28,19%) participantes foram classificados como “muito ativos”, 53 (35,57%) participantes
como “ativos”, 28 (18,79%) participantes como “irregularmente ativos A”, 24 (16,11%) como “ irregularmente ativo B” e 2
(1,34%) participantes foram considerados “sedentários”. Em relação aos METs do IPAQ, as médias foram as seguintes: o total
de METs em AF no trabalho foi de 465,87 (dp 2.464,01); o total de METs em transporte foi de 169,84 (dp 350,33); o total de
METs em PA doméstica foi de 577,34 (dp 966,22); o total de METs de AF no lazer (LTPA) foi de 1.410,24 (dp 1.655,37); o



total de METs de caminhada foi de 496,55 (dp 975,50); o total de METs em AF moderada foi de 1.068,00 (dp 1.438,60); o total
de METs em AF vigorosa foi de 1.172,60 (dp 2.273,4); e o total de METs de AF no IPAQ foi de 2.623,3 (dp 3.435,7). Como
demonstra a tabela 3.

Tabela 3 - Comparação entre equivalentes metabólicos entre participantes praticantes ou não (n=149). EF: exercício físico

EF Sem EF

Questionário Domínio MED MIN MAX MED MIN MAX

WHO-5 Pontuação total Who-5 14 4 21 11 2 20

Total MET min/semana no
trabalho

0 0 5952 0 0 27675

Total MET min/semana no
transporte

0 0 2772 367,5 0 594

Total MET min/semana na
atividade domestica

240 0 3600 0 0 7560

IPAQ Total MET min/semana
lazer

1356 0 10080 0 0 99

Total MET min/semana
caminhando

297 0 6072 462 0 5940

Total Moderado MET
min/semana

675 0 6345 0 0 11880

Total de MET Vigoroso
min/semana

960 0 8000 558 0 23040

Total geral de MET
min/semana

2556 0 11510 558 0 35217

DISCUSSÃO

Surpreendentemente, 77,18% da amostra relatou praticar EF. Estudos indicam que os estudantes acabam tendo seu
estilo de vida e hábitos influenciados pelo tempo despendido durante as atividades acadêmicas, corroborando o comportamento
sedentário devido à falta de tempo de lazer e às condições estressantes do ambiente universitário.Além disso, a atual condição
global desencadeada pela pandemia de COVID-19 aumentou ainda mais os casos de comportamento sedentário em estudantes
universitários devido às restrições e bloqueios impostos. Um dos motivos desse engajamento é o incentivo à prática fomentada
pelas atividades atléticas na Faculdade de Medicina, por meio da oferta de modalidades individuais e coletivas de esportes e
EF, e para melhorar o desempenho esportivo e manter um estilo de vida saudável, os estudantes de medicina recorrem a
práticas como musculação e corrida, consideradas mais acessíveis e estimuladas entre os adultos.

Por outro lado, estudos mostram que os estudantes de enfermagem acabam focando mais no bem-estar de seus
pacientes, fazendo com que eles descuidem de sua saúde em termos de inatividade física, e nesse sentido, os educadores devem
auxiliar os estudantes no autocuidado, visando na melhoria e preservação da saúde durante a jornada de trabalho. A Faculdade
de Enfermagem também oferece esportes e EF no atletismo, mas há baixa adesão; ou seja, estudantes de enfermagem tendem a
manter essa inatividade física durante sua atuação profissional, o que pode comprometer sua condição de saúde.

Considerando a nossa amostra, os participantes que se exercitam tiveram um escore WHO-5 mais alto e autoperceberam
seu estado de saúde como “muito bom” e “excelente”. A literatura está de acordo com esses resultados, pois a prática regular
de EF tem influência positiva na saúde física, mental e emocional, reduzindo os níveis de estresse de estudantes e profissionais
de saúde e contribuindo para melhor bem-estar e QV. Apesar desses resultados, o escore médio da OMS-5 acabou sendo 13,78
(dp 3,78) entre os que se exercitam e 10,85 (dp 4,08) entre os que não se exercitam, indicando que, apesar da prática de EF, o



resultado mostrou que o índice de bem-estar e a QV da amostra foram baixos para ambos os grupos. Um dos supostos motivos
é o fato de a amostra ter sido condicionada por demandas acadêmicas e profissionais, principalmente durante a pandemia de
COVID-19, que impactaram principalmente a saúde mental e emocional dos indivíduos.

Um dos maiores pontos do estudo diz respeito à forma como os profissionais de saúde aprendem sobre AF e EF durante
a graduação e carreira profissional. Um total de 66,44% dos participantes afirmou não ter aulas sobre esse importante tema, e
dentre os 33,56% dos que tiveram esse tipo de aula, 74% mencionaram que as aulas não foram suficientes para esclarecer
dúvidas sobre AF e EF . Além disso, os resultados mostraram que os participantes que se exercitavam achavam que as aulas
eram insuficientes para esclarecer dúvidas sobre os exercícios, e os que não se exercitavam achavam que o conteúdo abordado
era suficiente.

Isso demonstra um grande paradoxo sobre a prática da EF por estudantes e profissionais de saúde e a percepção da
transmissão do conteúdo, algo que pode afetar o cuidado futuro dos pacientes quanto às orientações da EF. De acordo com a
literatura, os profissionais médicos e enfermeiros são grandes fontes de divulgação de informações e orientações para seus
pacientes, sendo a graduação um momento oportuno para que os profissionais de saúde aprendam sobre EF, visando uma
abordagem efetiva na prática clínica

Conclusão
Estudantes de medicina e enfermagem e profissionais de saúde que atendem gestantes que se exercitam apresentaram

maior escore de percepção de bem-estar e QV, com maiores METs em AF vigorosa, moderada, caminhada e no geral total, e
melhor percepção dos benefícios da EF . Participantes que se exercitam tendem a precisar de mais informações sobre EF na
graduação ou na prática profissional para se sentirem confiantes para orientar corretamente a prática de EF para os pacientes.
Assim, as instituições universitárias e hospitalares devem estimular estudantes e profissionais de saúde a se engajarem na
prática da EF e fornecer conhecimentos efetivos para que eles e os pacientes possam usufruir desse importante recurso.
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