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    O contexto da formação inicial tem influenciado a qualidade de vida e a saúde dos estudantes, 

principalmente no que se refere às modificações físicas, cognitivas e sociais que ocorrem no 

decorrer desse processo. Notadamente, a atividade física destaca-se por prevenir e amenizar os 

sintomas de síndromes e doenças que afetam a saúde psicológica e física dos indivíduos, 

contribuindo para uma percepção positiva da qualidade de vida (SCHENKEL et al., 2011; 

BATISTA; ORNELLAS, 2013; MANOSSO, 2014). Assim, pode-se destacar entre os estudantes 

universitários a incidência de aspectos relacionados à síndrome de Burnout, a qual caracteriza-se 

como uma síndrome multidimensional, desencadeada por uma complexa interação entre as 

demandas intensas e desgastantes de estudos, que geram frustrações e que, por consequência, 

contribuem para que o acadêmico diminua o interesse e a motivação pelo seu curso de formação. 

O estudo apresenta como objetivo analisar a ocorrência da Síndrome de Burnout e o nível de 

atividade física em estudantes de uma universidade municipal catarinense, relacionando com as 

características sociodemográficas e acadêmicas. Como o projeto está em andamento, neste 

primeiro momento, estão sendo apresentadas as análises de dados referentes ao nível de atividade 

física dos estudantes universitários.  

Desta forma, o estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de corte transversal e com 

abordagem quantitativa dos dados coletados. A amostra foi constituída por 612 estudantes, 

distribuídos nos cursos de Pedagogia (151), Administração (179), Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas (105) e Ciências Contábeis (177). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos, da Universidade do Estado de Santa Catarina, mediante o parecer 

nº 1.839.913/2016. 

Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento um questionário composto pelos dados 

sociodemográficos (sexo, estado civil e idade) e acadêmicos (curso, estágio, semestre e trabalho). 

Além do questionário International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão longa. Na 

análise dos dados foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences Statistics 

20.0. O teste Qui-quadrado foi utilizado para a associação do nível de atividade física com 

variáveis referentes aos dados sociodemográficos e os aspectos acadêmicos. Em seguida, foi 

realizada a Regressão Logística Binária, estimando-se Odds Ratio (OR) bruta e ajustada pelo 

modelo backward, utilizando o teste de aderência Hosmer-Lemeshow para obter o melhor 

modelo. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos dos universitários. 

Variável  n % 

Sexo 
Feminino 384 62,7 

Masculino 228 37,3 

Curso 

Pedagogia 151 24,7 

Administração 179 29,2 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
105 17,2 

Ciências Contábeis 177 28,9 

Estágio 

Supervisionado 

Obrigatório 

Não 399 65,2 

Sim 213 34,8 

Trabalho 
Não 217 35,5 

Sim 395 64,5 

Faixa Etária 

Até 21 anos 163 26,6 

22 a 26 anos 233 38,1 

27 anos ou mais 216 35,3 

Semestre 
Fases Iniciais 370 60,5 

Fases Finais 242 39,5 

Atividade Física 
Ativo 206 33,7 

Insuficiente Ativo 406 66,3 

n: frequência absoluta; %: frequência relativa. 

 

A amostra caracteriza-se predominantemente por estudantes do sexo feminino (62,7%) e 

pertencentes aos cursos de Administração (29,2%), Ciências Contábeis (28,9%) e Pedagogia 

(24,7%), respectivamente. O estágio não é desenvolvido por grande parte dos estudantes 

universitários (65,2%), no entanto, grande parte apresenta vínculo empregatício (64,5%). Em 

relação a faixa etária, a maior demanda de estudantes apresenta idade entre 22 e 26 anos (38,1%). 

Em relação ao tempo de inserção no curso de graduação, a maior demanda de matriculados está 

nas fases iniciais (60,5%). No que tange a atividade física, 66,3% dos participantes foram 

considerados insuficientemente ativos, enquanto que somente 33,7% estudantes eram ativos.  

Na análise da associação entre o nível de atividade física e as características 

sociodemográficas, identificou-se a associação entre o nível de atividade física e o sexo 

(p=0,001*), sendo que foram encontradas associação significativa com as variáveis acadêmicas, 

curso (p=0,020) e estágio (p=0,039).  

Pode-se concluir que as demandas de informações e as exigências das atividades acadêmicas 

podem interferir nas condições de saúde dos acadêmicos de maneira negativa, e nesta 

perspectiva, torna-se relevante que estratégias de prevenção por meio da prática da atividade 

física, sejam fomentadas neste cenário (RICOY; COLTO, 2014; SZILVIA et al., 2014; MESSAS 

et al., 2015; FOGAÇA et al., 2016).  

 

 


