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INTRODUÇÃO: 

Em dezembro de 2019, o vírus Sars-Cov-2 foi identificado e relatado pela primeira vez em Wuhan, 

na China, e logo se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil. Na Unicamp, no dia 29 de junho de 2020, 

a Reitoria publicou a GR n°. 72/2020, que suspendeu indefinidamente as aulas presenciais e aulas remotas 

foram adotadas.   

Hodges et al. (2020), indica que o método de ensino utilizado durante o período pandêmico não deve 

ser chamado de EaD (ensino à distância) já que o EaD é sistematicamente planejado e configurado para 

contemplar a melhor formação do aluno, longe da sala de aula. É mais correto chamá-lo de ensino remoto 

emergencial (ERE), pois não tem tal planejamento.  

Com o distanciamento social ocasionado pela pandemia da Sars-CoV-2, segundo Amaral e Polydoro 

(2020, p.57) “foram evidenciadas ansiedade diante da pandemia, incertezas para finalização do semestre, 

preocupação com a formação [...], falta da convivência presencial, dificuldade de concentração e 

insegurança quanto às condições de retorno”, de modo que essa situação possa ter comprometido o 

desempenho dos alunos ingressantes. 

O impacto da pandemia, do distanciamento social, e do ERE em estudantes universitários, englobam 

o contexto do estudante universitário em geral e o cenário da universidade na totalidade. Desse modo, a 

importância do presente estudo está em verificar como os estudantes ingressantes na Unicamp, 

especificamente na medicina em 2020, 2021 e 2022 estão enfrentando as alterações na vida diária que a 

pandemia ocasionou e, como isso impacta seu desempenho acadêmico, para que seja possível 

compreender as principais dificuldades, tanto físicas quanto emocionais, dos novos alunos. 

METODOLOGIA: 

Este estudo tem característica observacional, transversal e quantitativa, assim apresenta um recorte 

do momento atual de distanciamento social de discentes do curso de Medicina na Unicamp. A amostra 

(alunos ingressantes na medicina 2020, 2021 e 2022) é composta por alunos de ambos os gêneros, na faixa 

etária entre 18 à 30 anos.  
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Os instrumentos usados para o levantamento dos dados são: Escalas de Ansiedade, Depressão e 

Stress (EADS-21) e um questionário fechado elaborado especificamente para essa pesquisa, contendo 

dados socioeconômicos e informações sobre comportamentos, sentimentos e dificuldades durante a 

pandemia de COVID-19. 

Para que os discentes possam responder ao questionário, foi criado um formulário através do Google 

Forms® que inclui dois instrumentos em um único documento, aos quais tem acesso somente aqueles que 

concordaram em participar através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido fornecido antes do 

formulário da pesquisa. Para que ocorra a participação, o estudante que estiver de acordo, deverá aceitar 

o termo. Caso opte por fechar o navegador, sua resposta será indefinida, podendo retornar posteriormente, 

e concordar para poder participar. Caso opte por recusar o termo, sua resposta será gravada no registro da 

plataforma, de forma que não poderá mais realizar outra tentativa. 

Para preservar a identidade dos respondentes, são descartados todos os e-mails coletados pelo 

Google Forms®. A plataforma coleta os endereços eletrônicos para que uma mesma pessoa não responda 

duas vezes ao questionário e, também, restringe a amostra aos participantes matriculados na universidade. 

Antes de iniciar o questionário, o participante é apresentado ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), em que, após sua leitura, tem a opção de concordar (sim) ou discordar (não) dos 

termos da pesquisa. A decisão de participação é tomada como equivalente à sua assinatura. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO: 

Os dados que seguem abaixo são preliminares e parciais, de modo que nada tem de conclusivos. Não se 

pode afirmar que representam o perfil da amostra total, sim possibilidades que poderão ou não se 

mostrar mais consistentes, com o avanço da coleta de dados.  

 

Nível de estresse dos participantes durante a pandemia: 

 
Por ora, os participantes mostraram elevado nível de estresse durante a pandemia nos anos de 2020 e 

2021, o qual declinou no ano de 2022. 
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Presença de sintomas ou diagnóstico de ansiedade e/ou depressão, a parte dados do teste EADs: 

 

 
Até o presente momento, os participantes indicaram a presença de sintomas de ansiedade nos anos de 

2020, 2021 e 2022, os quais podem estar relacionados com o contexto da pandemia, a confirmar. 

 

A quantidade de sono durante a pandemia: 

 

 
Os dados parciais indicam que os participantes, até aqui, mostraram um regime de sono prevalente de 7 

a 8 horas diárias em especial em 2020, 2021, sendo que em 2020 de mais de 8 horas também, o qual 

reduziu-se em 2022 para 6 horas ou menos. A mudança de rotina a partir das atividades presenciais 

podem estar relacionadas a tal redução. 

 

Observou-se mudança dos padrões alimentares dos participantes a partir do retorno as atividades 

presenciais, fato que deverá ser mais estudado, com o avanço da coleta de dados. Em tese o padrão 

alimentar durante a pandemia foi mais saudável do ponto de vista nutricional, e um pouco menos com o 

retorno as atividades presenciais, a confirmar ou não na amostra total. 

 

Verificou-se que houve mudança na quantidade de ingesta alimentar durante a pandemia, 

comparativamente ao padrão anterior à pandemia.  
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Considerando-se os itens que indicam aumento de ingesta alimentar nota-se aumento de ingesta em 2021 

e 2022, comparativamente à diminuição ou manutenção. Pode estar relacionado aos sintomas de ansiedade 

observados pelos participantes, ser confirmado ou não com o avanço da coleta de dados.  

 

 
 

 

 

Observe-se que, por ora, 46% dos participantes confirmaram por exames apropriados o acometimento por 

Covid 19; 15, 4 % tiveram sintomas, mas não testaram para confirmar ou descartar o diagnóstico. Até o 

presente momento os participantes afirmaram sintomas relacionados a fadiga e memória consequentes de 

covid 19, sendo que uma parcela indicou sintomas mais persistentes de fadiga por cerca de de 3 meses, os 

quais ainda estariam presentes.  

 

Verificou-se também hábitos considerados saudáveis praticados atualmente como a atividade física: 
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Nota-se que os participantes, até o presente momento, mostraram prevalente adesão a atividade física, 

porém ao tomar em conta a frequência, não se pode afirmar que seja praticada com regularidade, visto 

que se restringe a prática de mais de uma hora, apenas uma ou 2 vezes por semana prevalentemente. 

Idealmente preconiza-se ao menos ½ hora diária de atividade moderada para obter seus benefícios. 

Atividades aeróbica e de musculação são prevalentes, mas não necessariamente representam a amostra 

total, uma vez que são dados parciais preliminares. 

 

CONCLUSÕES: 

No momento, com os dados parciais coletados, não é possível tirar conclusões sobre os impactos 

da pandemia nos estudantes. Mais dados e uma análise estatística mais apurada são necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ABEL, J. P.; BUFF, C. L.; BURR, S. A.. Social Media and the Fear of Missing Out: scale development and assessment. 

Journal Of Business & Economics Research (Jber), [S.L.], v. 14, n. 1, p. 33-44, 14 jan. 2016. Clute Institute. 

http://dx.doi.org/10.19030/jber.v14i1.9554. Disponível em: https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/9554. 

Acesso em: 03 mar. 2021.  
2. AMARAL, E.; POLYDORO, S. Os desafios da mudança para o ensino remoto emergencial na graduação na Unicamp – 

BRASIL. Linha Mestra, [S.L.], n. 41, p. 52-62, 8 set. 2020. http://dx.doi.org/10.34112/1980-9026a2020n41ap52-62. 

Disponível em: http://lm.alb.org.br/index.php/lm/article/view/392. Acesso em: 02 dez. 2020.  

3. CONVID - Pesquisa de Comportamentos. ConVid Fiocruz, 30 jun. 2020. Disponível em: 

https://convid.fiocruz.br//index.php?pag=principaladolescentes. Acesso em: 1 dez. 2020.   

4. CRAWFORD, J.; BUTLER-HENDERSON, K.; JURGEN, R. MALKAWI, B. H.; GLOWATZ, M.; BURTON, R.; 

MAGNI, P.; LAM, S. COVID-19: 20 countries’ higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of 

Applied Learning & Teaching, v.3, n. 1, 2020.  DOI: https://doi.org/10.37074/jalt.2020.3.1.7. Acesso em: 01 dez. 2020.  

5. GUZICK, Andrew G. et al. Obsessive–Compulsive Disorder During the COVID-19 Pandemic: a systematic review. 

Current Psychiatry Reports, [S.L.], v. 23, n. 11, p. 1-10, 6 out. 2021. Mensal. Springer Science and Business Media LLC. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11920-021-01284-2. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-021-

01284-2. Acesso em: 20 jan. 2022. 

6. HODGES, C; MOORE, S; LOCKEE, B; TRUST, T; BOND, A. The difference between emergency remote teaching and 

online learning. 2020. Disponível em: https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-

teaching-and-online-learning. Acesso em: 01 dez. 2020.  

7. ONU. OMS. Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report - 2. 2020. Disponível em: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200122-sitrep-2-

2019ncov.pdf?sfvrsn=4d5bcbca_2. Acesso em: 04 dez. 2020. 

8. RENZO, Laira di et al. Psychological Aspects and Eating Habits during COVID-19 Home Confinement: results of ehlc-

covid-19 italian online survey. Nutrients, Itália, v. 215, n. 12, p. 1-14, 16 jul. 2020. Mensal. Disponível em: 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/7/2152. Acesso em: 22 fev. 2022 


