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1. INTRODUÇÃO

O exercício físico (EF) é um mecanismo utilizado para a promoção da saúde e controle
sintomático de algumas doenças. Sua prática periódica promove diversas alterações fisiológicas e
orgânicas benéficas no organismo, sendo assim, todos os indivíduos podem obter tais benefícios.
Entretanto, a literatura mostra que o conhecimento sobre boas práticas de saúde, incluindo prática de
EF não chegam aos pacientes.

Vários fatores podem ser atribuídos a isso, como a falta de conhecimento e orientação
adequada de EF por parte dos profissionais, como médicos e enfermeiros. Alguns estudos tentam
compreender esse fenômeno investigando a formação acadêmica destes. Os universitários formam
uma grande parte da população jovem e, como futuros tomadores de decisão, são de grande
importância para organizações, comunidades e todo o país.

Alguns estudos reforçam que o EF deve ser promovido em estudantes de enfermagem e
medicina, tendo como objetivo 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.

Neste sentido, investigar como é transmitido o conhecimento sobre EF durante a graduação
destes profissionais, bem como entender quais as percepções em relação a benefícios e barreiras
para o EF pode auxiliar a compreender as deficiências destes conceitos a elaborar estratégias para
disseminar a prática de EF a seus futuros pacientes

2. MÉTODOS

Os participantes desse estudo foram os estudantes de medicina, os estudantes de
enfermagem e os profissionais da saúde que atendem gestantes no CAISM e 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).

Foi utilizado o Índice de Bem-Estar da Organização Mundial da Saúde (OMS-5) para avaliar
a percepção da QV. Este índice é uma pequena medida auto-relatada do bem-estar mental atual. O
WHO-5 foi apresentado pela primeira vez pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa em
uma 19ª reunião da OMS em Estocolmo como um elemento do projeto DEPCARE sobre medidas de
bem-estar na atenção primária. Desde então, o WHO-5 foi validado em diversos estudos sobre
validade clínica e psicométrica.18 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 para
calcular o percentual, multiplica-se o valor por 4, variando o escore de 0 a 100%, onde 0 representa a
pior QV e 100 representa a pior QV. melhor QV.

Para avaliar a percepção dos benefícios e barreiras para o EF foi utilizada a Escala de
Benefícios e Barreiras do Exercício (EBBS), que é composta por 43 itens, demonstrando barreiras
(representações reais ou imaginárias de dificuldades, inconveniências, tempo gasto, obstáculos) e
benefícios (representações mentais positivas, que reforçam a adoção de comportamentos) que as
pessoas associam ao EF. A EBBS foi desenvolvida a partir do modelo de promoção da saúde
desenvolvido por Nola J Pender e validado em português do Brasil.20,21 Essa escala é respondida
por uma escala Likert de 4 pontos da seguinte forma: discordo totalmente (1); discordo (2); concordo
(3); concordo totalmente (4). Quando os benefícios e as barreiras são avaliados separadamente, o
escore total de benefícios varia de 29 a 126 pontos (o escore de aspectos biológicos varia de 7 a 28
pontos; o escore de desempenho físico varia de 8 a 32 pontos; o escore de aspectos psicológicos
varia de 7 a 28 pontos; escore de interação social varia de 4 a 16 pontos; escore de prevenção de
saúde varia de 3 a 12 pontos). A pontuação para barreiras varia de 14 a 56 pontos (ambiente para
prática de AF varia de 5 a 20 pontos; tempo para prática de AF varia de 4 a 16 pontos; esforço físico
varia de 3 a 12 pontos; incentivo familiar varia de 2 a 8 pontos). Para este estudo, foram utilizados os
escores de barreiras e benefícios e suas categorias. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Unicamp.

3. RESULTADOS OBTIDOS

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).

Entre os 115 (77,18%) participantes que autorreferiram 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 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%). 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.

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 AF e EF em cursos de graduação ou na prática
profissional, 37 (74%) responderam que as abordagens dos conteúdos de AF e 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 AF e EF são conceitos diferentes, 129
(86,58%) afirmaram que todo EF é um AF e 113 (75,84%) dos participantes afirmaram que nem todo
AF é um EF.

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

Cor/Etnia
Branco 103 69,13
Preto 44 29,53
Outro 2 1,34

Status marital
Solteiro 136 91,28
Casado 12 8,05
Outro 1 0,67

Com quem mora

Com família 81 54,36

Amigos ou outros estudantes 33 22,15

Sozinho 28 18,79

Outro 7 4,7

Tipo de casa
casa alugada 75 50,34
casa quitada 67 44,97
outro 7 4,70

Salário
Acima de 4 salários mínimos 58 41,43
Entre 1-4 salários 52 37,14
Menos de 1 salário mínimo 30 21,43

Categoria profissional
Estudante de medicina 113 75,84
Estudante de enfermagem 25 16,78
Health professional 11 7,38

Trabalha atualmente Sim 35 23,49

Não 114 76,51

Contato com pré-natal Sim 29 19,46
Não 120 80,54

Prática de exercício físico Sim 115 77,18
Não 34 22,82

Auto-percepção de qualidade
de vida

Excelente 17 11,41
Muito bom 62 41,61
Bom 56 37,58
Regular 13 8,73
Outro 1 0,67



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 2,00 (8%) e o valor
máximo foi de 21,00 (84%).

A pontuação média de benefícios da EBBS para a pontuação de EF foi de 98,80 (sd 12,64),
sendo as médias de cada categoria de benefício 22,99 (sd 4,06) para aspectos biológicos, 28,64 (sd
3,26) para desempenho físico, 24,75 (sd 3,45) para aspectos psicológicos , 12,07 (dp 2,82) para
interações sociais e 10,34 (dp 1,56) para saúde preventiva. O escore médio das barreiras à EF foi de
30,17 (dp 6,82), sendo as médias de cada categoria de barreiras 10,30 (dp 2,86) em ambiente, 8,60
(dp 2,61) para o tempo dedicado à EF, 7,56 (dp 1,95) para física esforço e 3,72 (dp 1,49) para
incentivo familiar.

Tabela 2: benefícios e barreiras para o exercício físico da amostra (n=149)

EBBS Categoria Média (DP) Med Min Máx

Escala de Benefícios Aspectos Biológicos 22,99 (±4,06) 23 16 28

Performance física 28,64 (±3,26) 29 15 32

Aspectos psicológicos 24,75 (±3,45) 26 14 28

Interações sociais 12,07 (±2,82) 12 1 16

Saúde preventiva 10,34 (±1,56) 11 5 12

Total 98,80 (±12,64) 99 43 116

Escala de Barreiras Ambiente e AF 10,30 (±2,86) 10 5 20

Tempo para praticar AF 8,60 (±2,61) 8 4 16

Esforço Físico 7,56 (±1,95) 8 3 12

Encorajamento familiar 3,72 (±1,49) 4 2 8

Total 30,17 (±6,82) 31 14 56

Escore total EBBS 128,97 (±12,07) 130 58 172

4. DISCUSSÃO:

O estudo apontou que 77,18% da amostra relatou praticar EF. 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.
Nesse sentido, o EBBS apontou que os participantes que se exercitam perceberam mais benefícios
para se exercitar.

Por outro lado, os estudantes de enfermagem foram os menos engajados na prática de EF.
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 à 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.

Entre os participantes que não se exercitam, várias barreiras foram apontadas, como falta de
tempo em virtude das atividades acadêmicas, recurso financeiro e ambiente adequado. Isso resulta
na manutenção ou aquisição de comportamentos sedentários. Além disso, a atual condição global
desencadeada pela pandemia de COVID-19 aumentou ainda mais os casos de comportamento
sedentário em estudantes universitários. Desse modo, o EBBS apontou que os participantes que não
se exercitam tendem a perceber mais barreiras para se exercitarem.

Os benefícios de se exercitar para qualquer público são bem estabelecidos na literatura.
Todavia, apesar dos inúmeros benefícios, ainda existem barreiras para que esse tipo de conteúdo
chegue para os futuros pacientes. A instituição universitária e hospitalar precisa rever o currículo e a
forma de transmitir o conhecimento para promover a disseminação das boas práticas de saúde.
Oferecer práticas de EF no ambiente universitário e aulas sobre EF na graduação, oferecer apoio
social e acolher estes estudantes de medicina e enfermagem auxiliam na adoção de boas práticas de
saúde, incentivando a continuidade desses hábitos saudáveis na vida pós-acadêmica, além de
mobilizar tanto estudantes quanto profissionais na divulgação desse conteúdo à sociedade.

5. CONCLUSÃO:

Os participantes que se exercitam tiveram um escore WHO-5 mais percebem seu estado de
saúde como “muito bom” e “excelente”. Contrariamente à literatura, os entrevistados relataram um
aumento na prática de EF durante a pandemia. Os participantes que se exercitavam consideraram
que as aulas eram insuficientes para esclarecer dúvidas sobre os exercícios, e os que não se
exercitavam achavam que o conteúdo abordado era suficiente. As pessoas que se consideram ativas
fisicamente, veem mais benefícios que barreiras na AF, enquanto as pessoas sedentárias veem mais
barreiras que benefícios na prática de AF, algo que pode interferir em uma futura disseminação de
conhecimentos sobre o EF para seus futuros pacientes..
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