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RESUMO  

O surgimento da crise mundial ocasionada pela pandemia da COVID-19 gerou a 

necessidade da implementação de regras protetoras de distanciamento e isolamento social 

para reduzir a propagação da doença. Contudo, a modificação de rotina foi uma medida 

imposta aos acadêmicos universitários, gerando a necessidade de adaptação a uma nova 

realidade, o que está diretamente relacionado com a qualidade de vida e a prática de 

atividade física deles. Dessa forma, o estudo tem como objetivo avaliar o nível de 

atividade física e qualidade de vida em estudantes de Fisioterapia da Universidade 

Tiradentes no período de pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo do tipo 

observacional analítico transversal com abordagem quantitativa, que será realizado em 

estudantes com idade a partir de 18 anos e de ambos os sexos. Como método de avaliação 

foram utilizados os questionários International Physical Activity Questionnaire Short-Form 

(IPAQ-SF) e The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref). Foram 

coletados 169 questionários, onde maior parte dos acadêmicos consideraram boa a sua 

qualidade de vida (58,58%) e estão satisfeitos com a sua saúde (49,11%), com relação a 

qualidade de vida geral utilizando o Whoqol-Bref 66,86% dos participantes possuem uma 

qualidade de vida regular, mas nos domínios quando comparados entre si não houve 

diferenças estatisticamente significativas. Em relação ao IPAQ-SF 36,69% dos indivíduos 

foram classificados como ativos e 31,95% como muito ativos. Dessa forma, a qualidade de 

vida pode ter sido influenciada pelo período de pandemia, visto que ela é multifatorial. Em 

contrapartida os resultados positivos nos níveis de atividade física podem ser reflexo do 

conhecimento adiquirido no decorrer da graduação além das tecnologias oferecidas para 

que o sedentarismo seja evitado.  
 

Descritores: Atividade Física. Qualidade de Vida. Estudantes. Fisioterapia. Pandemia. 
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ABSTRACT  

The emergence of the global crisis caused by the pandemic of COVID-19 caused the need 

to implement protective rules of distance and social isolation to reduce the spread of the 

disease. However, routine changes were a step imposed on university students, creating the 

need to adapt to a new reality, which is directly related to their quality of life and physical 

activity. Thus, the study aims to assess the level of physical activity and quality of life in 

Physiotherapy students at Universidade Tiradentes during the pandemic period of COVID-

19. This is an analytical observational cross-sectional study with a quantitative approach, 

which will be carried out on students aged 18 years and over, of both genders. As an 

evaluation method, the International Physical Activity Questionnaire Short-Form (IPAQ-

SF) and The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) questionnaires 

were used. 169 questionnaires were collected, where most of the academics considered 

their quality of life to be good (58.58%) and are satisfied with their health (49.11%), as of 

the general quality of life using the Whoqol-Bref, 66,86% of the participants have a 

avarage quality of life, but in the domains when compared to each other, there were no 

statistically significant differences. In relation to the IPAQ-SF, 36.69% of the individuals 

were classified as active and 31.95% as very active. Thus, the quality of life may have 

been influenced by the pandemic period, since it is multifactorial. On the other hand, the 

positive results in the levels of physical activity may be a reflection of the knowledge 

acquired during graduation, in addition to the technologies offered so that sedentary 

lifestyle is avoided. 

 

Descriptors: Physical Activity. Quality of Life. Students. Physiotherapy. Pandemic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

A doença COVID-19 é ocasionada pela Síndrome Respiratória Aguda Grave do 

Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), que é um vírus altamente contagioso e transmissível em 

humanos. Foi identificada primeiramente em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, uma 

região de Hubei na China. SARS-CoV-2 é o sucessor do SARS-CoV-1, cepa responsável 

pelo surto de SARS de 2002-2004. A transmissão pode ocorrer de pessoas sintomáticas e 

assintomáticas através do contato com gotículas respiratórias ou contato direto com 

pessoas infectadas. Pode ocorrer também por contato com objetos ou superfícies 

contaminadas e através da geração de aerossóis (OMS, 2021). 

Segundo a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) 91% dos estudantes no mundo tiveram suas atividades presenciais suspensas 

devido a pandemia da COVID-19, onde houve o fechamento das instituições de ensino 

incluindo as universidades. Durante esse período, ações como a prática de atividade física 

pode ter sido realizada como forma de distração ou o contrário, o nível do sedentarismo 

pode ter crescido. Da mesma forma, a qualidade de vida dos universitários também sofreu 

um impacto devido ao estresse gerado pela interrupção das aulas presenciais (UNESCO, 

2020 in GUSSO et al, 2020; BLANCO et al, 2020; ABDULLAH, et al, 2020). 

A atividade física é definida pela OMS como todo movimento realizado pelos 

músculos, que solicita gasto energético, isto inclui os movimentos no tempo de lazer, 

transporte e trabalho. Quando realizada de forma moderada/vigorosa proporciona diversos 

benefícios à saúde. A atividade física contribui no processo de prevenção de doenças 

crônico-degenerativas não transmissíveis. Além de reduzir os sintomas de doenças 

psicológicas como depressão e ansiedade, tendo a capacidade de melhorar o bem estar do 

indivíduo de forma geral (OMS, 2020). 

Para uma boa saúde a OMS recomenda que o indivíduo adulto entre 18 e 64 anos 

realize pelo menos de 150-300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade 

moderada ou pelo menos 75-150 minutos da mesma em intensidade vigorosa, podendo 

também fazer uma combinação equivalente de ambas intensidades. Deve fazer atividades 

de fortalecimento muscular em intensidade moderada ou vigorosa que envolvem todos os 

principais grupos musculares em dois ou mais dias da semana. Além disso, deve limitar a 

quantidade de tempo gasto sendo sedentário, substituindo o tempo sedentário por atividade 

física de qualquer intensidade, até a intensidade leve (OMS, 2020). 



A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

a forma que o indivíduo através de sua percepção se posiciona dentro de um contexto 

particular, envolvendo suas culturas e valores, além do que ele almeja no seu percurso de 

vida. Diante disso, o período de graduação por si só traz diversas modificações na vida do 

estudante, fazendo com que o mesmo tenha que se adaptar ao ambiente universitário. Esses 

aspectos podem gerar influências diretas na qualidade de vida e com a nova realidade 

social, devido a pandemia, as mudanças de rotina e do modo de viver se tornam mais 

visíveis (MOTA, 2018; RAMOS, 2020). 

Qualidade de vida é um termo de difícil definição, entretanto apesar disso há um 

interesse crescente na necessidade de avaliá-la. Essa dificuldade de conceituá-la se dá 

porque gradativamente ela acaba englobando vários contextos do desenvolvimento 

humano, sendo que para cada indivíduo, sua percepção pode ser variável. Alguns fatores 

que influenciam a qualidade de vida são como está a satisfação pessoal, a autoestima, a 

capacidade de desempenhar funções, relação entre os conhecimentos e experiências 

prévias, a condição social, a saúde geral, o que inclui a saúde mental (BARROS, 2017). 

Dessa forma, entende-se que a rotina da vida acadêmica pode interferir no estilo 

de vida dos estudantes. O consumo de álcool, tabaco, drogas e os hábitos alimentares 

juntamente com a não realização de atividades físicas podem gerar um comprometimento 

na saúde e na qualidade de vida desses jovens. Por isso, estudos relacionados a saúde de 

universitários são necessários para que os mesmos possam se sentir sensibilizados a ponto 

de entender o quão vulneráveis eles se tornam quando não adotam hábitos saudáveis. É 

também necessário implementar ações voltadas para prevenção e promoção de saúde 

(CARLETO et al., 2019). 

Nesse sentido, a presente pesquisa justifica-se pelo interesse em realizar uma 

avaliação do nível de atividade física e qualidade de vida em estudantes de fisioterapia no 

período de pandemia da COVID-19, visto que houve a necessidade de diversas mudanças 

nos hábitos de vida desse público. Nesse contexto, é importante analisar como esses fatores 

apresentam-se atualmente, sendo assim a utilização de questionários específicos é 

fundamental para obter esses resultados. O objetivo geral deste estudo foi avaliar o nível de 

atividade física e qualidade de vida em estudantes de Fisioterapia da Universidade 

Tiradentes no período de pandemia da COVID-19.  

 



2 METODOLOGIA  

 

2.1 Delineamento 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal com abordagem 

quantitativa. Foi realizada a aplicação de dois questionários por meio virtual, sendo um 

para avaliar o nível de atividade física e outro o nível de qualidade de vida. 

2.2 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada por meio virtual, através de um questionário específico 

construído pela plataforma Google Forms. O meio virtual foi escolhido devido a maior 

facilidade de se comunicar com os estudantes, que no momento encontram-se em aulas 

remotas, respeitando assim as regras de distanciamento social. 

2.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos estudantes do sexo feminino e do sexo masculino, com idade a 

partir de 18 anos e que sejam do curso de fisioterapia da Universidade Tiradentes. 

2.4 Critérios de exclusão 

Serão excluídos estudantes que não responderem os questionários de forma 

coerente ou aqueles que não fazem parte do Grupo Tiradentes do estado de Sergipe. 

2.5 Aspectos éticos 

Todos os procedimentos do estudo foram realizados de acordo com as normas de 

pesquisa envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde, 

respeitando as normas éticas e os direitos dos participantes. O trabalho foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes via Plataforma Brasil. Os dados 

foram coletados com autorização dos pacientes via Google Forms, onde os mesmos 

receberam informações sobre a importância do estudo e sobre os procedimentos a serem 

realizados, garantindo-lhes todos os direitos contidos na resolução supracitada. 

2.6 Instrumentos de avaliação e para coletas de dados 

Os estudantes preencheran um formulário que contém dados pessoais, incluindo 

nome, idade, sexo, altura, peso e período em que se encontra matriculado na universidade. 

Em seguida, no mesmo formulário, os participantes responderam os seguintes 

questionários: International Physical Activity Questionnaire Short-Form (IPAQ-SF) e The 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref). 

 



2.6.1 International Physical Activity Questionnaire Short-Form (IPAQ-SF) 

 É um questionário no qual é possível presumir o tempo gasto pelos indivíduos em 

atividades físicas de intensidades moderada e vigorosa semanalmente, levando em 

consideração apenas os últimos 7 dias, incluindo momentos diferentes de seu cotidiano 

como trabalho, meio de transporte, realização de tarefas domésticas, lazer e também 

atividades passivas realizadas na posição sentada. A versão curta do IPAQ compõe 8 

questões relacionadas ao tempo gasto semanalmente em diferentes ocasiões de atividade 

física, sendo que 6 delas se relacionam a caminhadas e esforços físicos de intensidades 

moderada e vigorosa por pelo menos 10 minutos contínuos e as outras 2 últimas a 

inatividade física (posição sentada). As respostas dos alunos vão ser avaliadas e os escores 

obtidos serão analisados de acordo com as classificações do questionário IPAQ-SF, que 

são as seguintes: 

Sedentário – Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos 

contínuos durante a semana; 

Insuficientemente Ativo – Consiste em classificar os indivíduos que praticam 

atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira 

insuficiente para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério, 

são somadas a duração e a frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + 

moderada + vigorosa). Essa categoria divide-se em dois grupos:  

Insuficientemente Ativo A – Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, 

seguindo pelo menos um dos critérios citados: frequência – 5 dias/semana ou duração – 

150 minutos/semana;  

Insuficientemente Ativo B – Não atinge nenhum dos critérios da recomendação 

citada nos indivíduos insuficientemente ativos A;  

Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 

dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 

minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana;  

Muito Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – ≥ 5 

dias/semana e ≥ 30 min/sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/ semana e ≥ 20 min/sessão + 

moderada e ou caminhada ≥ 5 dias/ semana e ≥ 30 min/sessão. 

2.6.2 O The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref)  

Instrumento que avalia como o indivíduo se sente em relação a sua qualidade de 



vida, saúde e outras áreas da vida, considerando as duas últimas semanas. O WHOQOL-

Bref contém 26 perguntas, que também podem ser chamadas de facetas. As facetas 1 e 2 

referem-se à qualidade de vida geral, não entrando na classificação da média geral do 

questionário. Já as outras facetas (24 perguntas) são subdivididas em 4 domínios: o físico, 

o social, as relações sociais e o meio ambiente. É possível obter um escore para cada 

domínio e ainda um escore geral de todos os domínios, que envolve a média geral do 

questionário. Os escores vão seguir uma ordem crescente e positiva, ou seja, os mais altos 

indicam maior qualidade de vida e os mais baixos menor qualidade de vida. As respostas 

dos alunos serão tabuladas, avaliadas e classificadas de acordo com essa classificação do 

questionário. Os resultados serão obtidos em média e para obtê-los é necessário somar os 

valores das 24 facetas e dividir pela quantidade das mesmas contidas em cada domínio. A 

qualidade de vida dos indivíduos será determinada por uma média geral obtida através das 

24 facetas, essa média será tabulada de acordo com a seguinte classificação: necessita 

melhorar (quando for 1 até 2,9), regular (3 até 3,9), boa (4 até 4,9) e muito boa (5). 

A coleta de dados ocorreu de forma online, por meio da formulação de um 

questionário do Google Forms, onde continha todos os itens dos questionários IPAQ-SF e 

do WHOQOL-Bref.  

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Dados gerais 

Foram avaliados 169 estudantes universitários de Fisioterapia com idade média de 

22,16 anos (DP= 4,02). Dentre os participantes 23,08% dos indivíduos eram do sexo 

masculino e 76,92% do sexo feminino. Quando perguntados de forma particular como os 

estudantes classificariam o seu estado de saúde geral 4,14% deles classificaram como 

ruim, 27,22% como regular, 39,64% como boa, 23,67 como muito boa e 5,33% como 

excelente (TABELA 1). 

 

Tabela 1: Dados gerais dos estudantes avaliados. Valores apresentados em média ± desvio padrão, 
frequência absoluta (n) e relativa (%). 

Dados gerais Média ± DP ou n (%) 

Idade (anos) 22,16 ± 4,02 

Sexo  



Masculino 39 (23,08%) 

Feminino 130 (76,92%) 

Classificação do estado de saúde  

Ruim 7 (4,14%) 

Regular 46 (27,22%) 

Boa 67 (39,64%) 

Muito boa 40 (23,67%) 

Excelente 9 (5,33%) 

 

3.2 The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) 

Diante dos resultados obtidos utilizando o questionário WHOQOL-Bref, é 

possível perceber que na questão 1 ao responderem sobre sua qualidade de vida geral, 

1,18% dos estudantes classificaram como muito ruim, 4,14% ruim, 27,22% nem ruim nem 

boa, 58,58% boa e 8,88% muito boa. Já na questão 2, que se trata da forma como eles estão 

com relação à sua saúde, 2,37% classificaram como muito insatisfeito, 13,02% insatisfeito, 

29,59% nem satisfeito nem insatisfeito, 49,11% satisfeito e 5,92% muito satisfeito 

(TABELA 2). 

Para classificação geral da qualidade de vida dos indivíduos foi utilizada a média 

geral dos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente que compõem o 

questionário WHOQOL-Bref, sendo encontrados os seguintes resultados: 19,53% dos 

participantes possuem uma qualidade de vida geral boa, 66,86% qualidade de vida geral 

regular e 13,61% necessitam melhorar a qualidade de vida geral. Diferentemente, quando 

avaliada de forma individual por cada domínio a qualidade de vida pôde ser classificada 

como regular tanto no domínio físico, quanto no domínio psicológico, nas relações sociais 

e no meio ambiente. Sendo encontradas as seguintes médias para cada um deles: domínio 

físico 3,65 (DP= ± 0,60), domínio psicológico 3,42 (DP= ± 0,69), relações sociais 3,72 

(DP= ± 0,79) e meio ambiente 3,52 (DP= ± 0,54), (TABELA 2). 

 

Tabela 2: Qualidade de vida dos estudantes avaliados através do questionário WHOQOL-bref. Valores 
apresentados em média ± desvio padrão, frequência absoluta (n) e relativa (%). 

Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) Média ± DP ou n (%) 

1. Como você avaliaria sua qualidade de vida?  

Muito ruim 2 (1,18%) 

Ruim 7 (4,14%) 

Nem ruim nem boa 46 (27,22%) 

Boa 99 (58,58%) 

Muito boa 15 (8,88%) 

2. Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?  



Muito insatisfeito 4 (2,37%) 

Insatisfeito 22 (13,02%) 

Nem satisfeito nem insatisfeito 50 (29,59%) 

Satisfeito 83 (49,11%) 

Muito satisfeito 10 (5,92%) 

Classificação  

Boa 33 (19,53%) 

Regular 113 (66,86%) 

Necessita melhorar 23 (13,61%) 

Dimensões  

D1 – Domínio físico 3,65 ± 0,60 

D2 – Domínio psicológico 3,42 ± 0,69 

D3 – Relações sociais 3,72 ± 0,79 

D4 – Meio Ambiente  3,41 ± 0,54 

Total 3,52 ± 0,50 

 

3.3 International Physical Activity Questionnaire Short-Form (IPAQ-SF) 

Na classificação do nível de atividade física realizada com o questionário IPAQ-

SF, 12,43% dos estudantes foram classificados como sedentários, 7,69% insuficientemente 

ativos A, 11,24% insuficientemente ativos B, 36,69% ativos e 31,95% muito ativos. Na 

questão 4a, a qual se trata do tempo (em minutos) que o aluno permanece sentado por dia 

na semana, a média obtida foi de 337,66 (DP= ±181,74), enquanto que na questão 4b, 

relacionada ao tempo (em minutos) que o aluno permanece sentado por dia no final de 

semana, a média obtida foi de 387,37 (DP= ± 243,54) (TABELA 3). 

 

Tabela 3: Nível de atividade física dos estudantes avaliados através do Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ). Valores apresentados em média ± desvio padrão, frequência absoluta (n) e relativa 
(%). 

Nível de Atividade Física (IPAQ-SF) Média ± DP ou n (%) 

Classificação IPAQ-SF  

Sedentário 21 (12,43%) 

Insuficientemente ativo A 13 (7,69%) 

Insuficientemente ativo B 19 (11,24%) 

Ativo 62 (36,69%) 

Muito ativo 54 (31,95%) 

4a. Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da 

semana? OBS.: Em cada dia da semana, segunda à sexta. 

(minutos) 

337,66 ± 181,74 

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de 

semana? OBS.: Em cada dia do final de semana, sábado e 

domingo. (minutos) 

387,37 ± 243,54 

 

 



4 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo é possível perceber que os estudantes de fisioterapia consideram 

boa a sua qualidade de vida e estão satisfeitos com a sua saúde quando perguntados de 

forma subjetiva. Da mesma forma com relação a qualidade de vida geral pelo WHOQOL-

Bref 66,86% dos participantes possuem uma qualidade de vida regular. No que diz 

respeito aos domínios, nenhum deles apresentou diferenças estatisticamente significativas 

entre si para influenciar de forma mais evidente positivamente ou negativamente a 

qualidade de vida. No que se refere ao nível de atividade física os resultados foram mais 

positivos, sendo a maioria dos indivíduos classificados como ativos e muito ativos o que 

coincide com alguns dos estudos anteriormente realizados. Referente ao tempo que os 

estudantes passam sentados é possível perceber que o período de isolamento é um 

influenciador no aumento dessa variável, assim como mostram os estudos. 

Em um estudo realizado por Ramos et al. (2020) envolvendo 55 estudantes de 

enfermagem que utilizou-se o WHOQOL-Bref foi observado que a maioria dos 

acadêmicos avaliam sua qualidade de vida e sua saúde como boa. Os domínios físico e 

relações sociais contribuíram positivamente nos resultados de qualidade de vida, em 

contrapartida os domínios meio ambiente e psicológico obtiveram escores mais baixos, 

contribuindo para uma menor qualidade de vida. Acredita-se que o período pandêmico 

assim como em outros estudos seja a causa para tais resultados. Além disso, na faceta 

sobre pensamentos negativos 61, 4% dos indivíduos sentem-se tristes e/ou mal humorados 

o que aumenta o risco de desenvolvimento de Transtornos Mentais Comuns (TMC).  

Nurhayati et al. (2020) ao investigarem em 159 estudantes universitários de 

educação física da Malásia a correlação entre as implicações da pandemia COVID-19 na 

qualidade de vida dos indivíduos mostrou que nos domínios psicológico e relações sociais 

foram obtidos escores baixos, enquanto os níveis nos domínios físico e do meio ambiente 

não foram comparáveis. Os menores valores encontrados nos domínios psicológico e 

relações sociais não foi uma descoberta tão surpreendente no estudo, pois  36%, 37% e 

42% dos participantes apresentaram depressão, ansiedade e estresse, respectivamente. 

Além disso, foi abordado que o período de isolamento reduz a participação social e isso 

pode ser explicado como um possível fator para redução dos escores na qualidade de vida 

relacionada ao domínio relações sociais. 



Coincidentemente Abdullah et al. (2020) ao avaliarem, durante a pandemia, a 

qualidade de vida de alunos de medicina de duas universidades na Malásia com o 

questionário WHOQOL-Bref, foi notado um baixo nível da qualidade de vida relacionado 

ao domínio psicológico e relações sociais em comparação ao domínio físico e meio 

ambiente. Isso se deu como resultado à três estressores relacionados à COVID-19, sendo 

eles a frustração pela perda da rotina diária, a frustração pela interrupção do estudo e o fato 

de morar em áreas com alta incidência de casos da doença. A depressão e ansiedade foram 

fatores psicológicos preditivos da redução no nível da qualidade de vida, além disso a 

história de doença preexistente como fator clínico e o aumento da idade como fator 

demográfico também se associaram à essa redução. O aumento no nível da qualidade de 

vida dos universitários teve relação com o coping religioso, família, amigos e o 

significativo apoio social de outros.  

Pribadi et al. (2021) analisaram a qualidade de vida de estudantes universitários 

na Indonésia durante a pandemia e notaram que a qualidade de vida foi considerada como 

boa nos domínios físico, psicológico e ambiental, enquanto que no domínio social a 

qualidade de vida foi considerada como moderada. Além disso, o conhecimento dos 

estudantes sobre a COVID-19 envolvendo diagnóstico, sintomas, transmissão, causa, 

prevenção, tratamento e fator de risco para a doença também foi avaliado e relacionado 

com os domínios da qualidade de vida, onde foi constatada uma relação entre o nível de 

conhecimento e o domínio psicológico, ambiental e qualidade de vida geral. Com isso, foi 

possível perceber que quanto maior o nível de conhecimento dos universitários sobre a 

doença COVID-19 menor sua qualidade de vida geral relacionada ao domínio psicológico 

e ambiental.  

Um estudo de Chawla et al. (2020) relatou que 49,7% dos estudantes 

classificaram sua qualidade de vida geral como boa e 68,8% estavam satisfeitos com sua 

saúde geral, estando estes resultados, respectivamente relacionados às duas primeiras 

questões do WHOQOL-Bref. Tais resultados coincidem com os deste estudo, já que a 

maioria dos alunos (58,58%) também classificaram sua qualidade de vida como boa e 

49,11% relataram estar satisfeitos com sua saúde. 

Em 2018 Costa et al. realizaram um estudo que correlacionou os níveis de 

atividade física com a qualidade de vida de 132 estudantes de fisioterapia. Apesar de ser 

uma pesquisa realizada anteriormente ao período da pandemia é importante perceber que 

os resultados apresentaram-se diferentes dos encontrados nesta pesquisa. No estudo de 



Costa et al. a maior parte dos participantes também foram classificados como ativos 

(47,7%) e foram encontradas correlações significativas estatisticamente com níveis bons de 

qualidade de vida, sendo visto respostas positivas na qualidade de vida de indivíduos 

ativos e muito ativos quando comparados com os irregularmente ativos a e b. Foi 

observado também a maior chance de sedentarismo em indivíduos com escores mais 

baixos nos domínios relacionados a aspectos emocionais.  

Cavalcante et al. (2021) realizaram um estudo com 458 adultos utilizando o  

questionário IPAQ-SF para avaliação dos níveis de atividade física dos indivíduos. Foi 

observado que os níveis de atividade física foram surpreendemente positivos, pois dentro 

da amostra geral 178 dos indivíduos foram classificados com ativos e 137 como muito 

ativos, sendo apenas 44 dos participantes sendo classificados como sedentários e 99 como 

insuficientemente ativos. Acredita-se que tais resultados positivos mesmo em meio a 

pandemia estejam associados ao recrutamento da amostra, sendo a maioria dos membros 

estudantes ou profissionais da educação física, mas não apresentando um viés por não ser 

um objetivo do estudo avaliar a prevalência.   

Em um estudo realizado por Blanco et al. (2020), onde o IPAQ-SF também foi 

utilizado como instrumento de pesquisa, o objetivo primário foi analisar a atividade física 

dos estudantes universitários antes e durante o isolamento. Nele foi observado um aumento 

na quantidade de dias que os universitários praticaram atividade física vigorosa e 

moderada e no total de minutos de atividade física por semana tanto antes quando durante 

o isolamento. No entanto houve um aumento do tempo sentado diário durante o período de 

isolamento. Segundo os autores, o ambiente social dos estudantes, pode dificultar a criação 

do hábito da prática de exercício físico. 

Da mesma forma, o estudo de Luciano et al. (2020) com 714 universitários 

comparou a avaliação da atividade física, comportamento sedentário e sono nos períodos 

antes e durante a pandemia do COVID-19. O IPAQ-SF foi utilizado para análise geral da 

atividade física e foi notado que durante o distanciamento social houve um aumento na 

prática de atividades físicas moderadas e vigorosas em relação à caminhada e também no 

comportamento sedentário, visto que os alunos ficaram em média 8 horas por dia sentados 

antes do bloqueio e 10 horas durante o bloqueio.  

Valenciano et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática que apresentou 

informações sobre os níveis de atividade física em estudantes universitários de vários 

países durante a pandemia da COVID-19. Dos dez artigos selecionados para a revisão seis 



deles utilizaram o IPAQ como ferramenta de avaliação, enquanto os demais utilizaram 

outros tipos de questionários. Nove dos dez estudos utilizados mostraram redução 

significativa na prática de atividade física no isolamento social, sendo apenas em um dos 

artigos mostrado aumento significativo dos níveis de atividade física nos estudantes 

universitários, diferentemente dos achados neste estudo. 

Galle et al. (2020) realizaram um estudo com 1430 alunos de enfermagem de três 

universidades na Itália e notaram uma redução significativa no nível total de atividade 

física entre eles. Ao comparar o tempo gasto com a prática de atividade física moderada e 

vigorosa antes e durante o isolamento foi observado maior tempo despendido antes da 

pandemia. As atividades físicas realizadas durante o isolamento citados no estudo foram 

trabalho doméstico, compras no supermercado e passeio com animais de estimação. 

Na avaliação de atividade física dos estudantes durante o isolamento em casa, no 

estudo de Ács et al. (2020) o tempo total de atividade física e caminhada reduziu e o tempo 

na posição sentado aumentou significativamente. Tal estudo ainda relacionou os níveis de 

atividade física com a autoavaliação da saúde física e mental, onde foi constatado que um 

alto nível de atividade física está associado à melhor estado de saúde mental, tendo relação 

significativa nas variáveis caminhada, atividade física total e tempo sentado.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstra que a qualidade de vida dos acadêmicos de fisioterapia não 

apresentou respostas tão positivas. Isto pode ser consequência do período difícil que toda a 

população passa nesse momento, tendo o isolamento social a capacidade de influenciar 

todos os domínios que concernem a qualidade de vida. Em contrapartida os achados 

relacionados ao nível de atividade física foram muito positivos mesmo em meio ao período 

pandêmico, tais resultados podem estar relacionados ao conhecimento que alunos 

adquirem no decorrer da graduação acerca da importância e dos benefícios da realização de 

atividade física, além das diversas possibilidades e tecnologias que estão sendo oferecidas 

à população neste momento de isolamento para que o sedentarismo seja evitado.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

- Título da Pesquisa “AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E 

QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE 

FISIOTERAPIA NA PANDEMIA DA COVID-19”  

- Objetivos do Estudo 

Avaliar o nível de atividade física e qualidade de vida em estudantes de Fisioterapia 

da Universidade Tiradentes no período de pandemia da COVID-19;  

Analisar o impacto atual da pandemia COVID-19 na qualidade de vida e na realização 

de atividade física em estudantes de fisioterapia;  

Utilizar questionários específicos para avaliar o nível de atividade física e qualidade 

de vida no público alvo.  

 

- Descrição do Procedimento  

Os dados da pesquisa serão coletados via Google Forms através de um formulário 

online com questionários World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-

bref), e International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF) versão curta, que são 

questionários propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliação da 

atividade física e qualidade de vida, sendo estes validadas internacionalmente.  

 

- Retirada do Consentimento  

O voluntário terá total liberdade para retirar o seu consentimento a qualquer momento, 

caso queira deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum prejuízo ao 

mesmo.  

 

- Informações  

Os participantes terão garantia de que serão informados sobre o projeto e toda a 

instrumentação que serão utilizados. Assim como, serão esclarecidas qualquer dúvida 

quanto aos assuntos relacionados a pesquisa. Os pesquisadores supracitados assumem 

o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante a realização 

do estudo. 

 



- Desconfortos e Riscos Esperados  

Os participantes serão esclarecidos que não haverá a realização de nenhum 

procedimento invasivo para a obtenção de dados, e que, os procedimentos realizados 

oferecem riscos mínimos como a falta de concentração, irritabilidade e 

constrangimento durante o preenchimento do formulário. É aconselhado que o 

participante esteja em um ambiente confortável e livre de barulho durante o 

preenchimento afim de minimizar esses riscos. Terão toda a liberdade para responder 

qualquer questionamento ou não.   

 

- Autorização de Dados  

O participante através da assinatura online do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido automaticamente AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS COMO 

FONTE PARA A ELABORAÇÃO DE RELATOS CIENTÍFICOS E A SUA 

POSTERIOR PUBLICAÇÃO EM LIVRO/E OU ARTIGO.  

É assegurado que, os dados pessoais e demais informações são confidenciais serão de 

uso exclusivo dos autores do projeto em questão para os fins supracitados.  

 

Pesquisadores Responsáveis  

1- Flávio Martins do Nascimento Filho  

Tel: (79) 99938-0813  

RG: 1172121990 CREFITO- 175590-f  

 

2- Franciane dos Santos Santana  

Tel: (79) 99952-0264  

RG: 3.725.348-4 SSP/SE  

 

3- Luanna Mayara Rego dos Santos  

Tel: (79) 98816-8649  

RG: 3.548.822-0 SSP/SE 

 

(  ) Aceito participar da pesquisa 

 

 

 



ANEXOS 

 
Anexo 1- International Physical Activity Questionnaire Short-Form (IPAQ-SF) 

 



 
Fonte: REVISTA BRASILEIRA DE ATIVIDADE FÍSICA & SAÚDE, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2- The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) 

 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 
 
 

 
 

 
muito 

ruim 

 
 ruim 

 
 nem ruim 

  nem boa 

 
 boa 

 
muito 

boa 
 
1 

 
Como você avaliaria sua qualidade de vida?  

 
         1 

 
   2      

 
           3           

 
      4 

 
       5 

 
 
 

 
 

 
 muito 
insatisfeito 

 
insatisfeito 

 
 nem satisfeito 
 nem insatisfeito 

 
satisfeito 

 
muito 

satisfeito 
 
2 

 
Quão satisfeito(a) você está com a 

sua saúde? 

 
       1      

 
       2 

 
          3 

 
     4 

 
    5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
 
 

 
 

 
nada 

 
muito 
pouco 

 
mais ou 
menos 

 
bastante 

 
 extremamente 

 
3 

 
Em que medida você acha que sua dor (física) 
impede você de fazer o que você precisa? 

 
    1 

 
        2 

 
         3 

 
    4 

 
  5 

 
4 

 
O quanto você precisa de algum tratamento 
médico para levar sua vida diária? 

 
    1 

 
        2 

 
         3 

 
    4 

 
           5 

 
5 

 
O quanto você aproveita a vida? 

 
    1 

 
        2 

 
         3 

 
     4 

 
           5 

 
6 

 
Em que medida você acha que a sua vida tem 
sentido? 

 
    1 

 
        2 

 
         3 

 
     4 

 
           5 

 
7 

 
O quanto você consegue se concentrar? 

 
    1 

 
        2 

 
         3 

 
     4 

 
           5 

 
8 

 
Quão seguro(a) você se sente em sua vida 
diária? 

 
    1 

 
        2 

 
          3 

 
     4 

 
           5 

 
9 

 
Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, atrativos)? 

 
    1        

 
        2 

 
          3 

 
     4 

 
           5 

  
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas 
últimas duas semanas. 
 
 

 
 

 
nada 

 
muito  
pouco 

 
médio 

 
muito 

 
completamente 

 
10 

 
Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

 
   1 

 
     2 

 
    3 

 
   4 

 
           5 

 
11  

 
Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

 
   1 

 
     2 

 
    3 

 
   4 

 
           5 

 
12 

 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades? 

 
   1 

 
     2 

 
    3 

 
   4 

 
           5 

13 Quão disponíveis para você estão as informações que 

precisa no seu dia-a-dia? 

 
   1 

 
     2 

 
    3 

 
   4 

 
           5 

 
14 

 
Em que medida você tem oportunidades de atividade 

de lazer? 

 
   1 

 
     2 

 
     3 

 
   4 

 
           5 

 
 
 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida 
nas últimas duas semanas. 
 
 

 
 

 
muito 

ruim 

 
 ruim 

 
 nem ruim 

  nem bom 

 
 bom 

 
muito 

bom 



 
15 

 
Quão bem você é capaz de se locomover? 

 
      1 

 
   2     

 
       3        

 
  4 

 
       5 

 
 
 

 
 

 
muito 

insatisfeito 

 
insatisfeito 

 
nem satisfeito 

nem insatisfeito 

 
satisfeito 

 
muito 

satisfeito 

 
16 

 
Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?  

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
17 

 
Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade de desempenhar as atividades do 
seu dia-a-dia? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
18 

 
Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade para o trabalho? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
19 

 
Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
20 

 
Quão satisfeito(a) você está com suas relações 
pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas)? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
21 

 
Quão satisfeito(a) você está com sua vida 
sexual? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
22 

 
Quão satisfeito(a) você está com o apoio que 
você recebe de seus amigos? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
23 

 
Quão satisfeito(a) você está com as condições 
do local onde mora? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
24 

 
Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso 
aos serviços de saúde? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
25 

 
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de 
transporte? 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas 
semanas. 
 
 

 
 

 
nunca 

 
algumas 

vezes 

 
freqüentemente 

 
 muito 
 freqüentemente 

 
sempre 

 
26 

 
Com que freqüência você tem sentimentos 
negativos tais como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

 
   1 

 
    2 

 
         3 

 
         4 

 
     5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?.................................................................. 
 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.................................................. 
 

 Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 

 OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

Fonte: OMS, 1997. 
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