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Resumo: Trata-se de um estudo sobre o que é o stress, sobre as diversas causas e 

efeitos, seus sintomas e suas fases, nos aspectos mental, emocional e físico. Será 

avaliado o bem-estar psicofísico e, consequentemente, a melhora da qualidade de 

vida sob os aspectos físico, emocional, intelectual e social dos estudantes. 

Introdução: O stress se tornou comum nos dias de hoje no cotidiano das pessoas, 

por isso a preocupação dos educadores físicos em informar, orientar, proporcionar e 

adequar á prática de exercícios físicos. Elucidar os diversos benefícios, como 

melhora da saúde mental, da autoestima e melhora da qualidade do sono. 

Adaptações biológicas influenciadas pela pratica regular de exercícios físicos 

diminuem a depressão e a ansiedade, contribuindo para a prevenção e redução do 

stress vivenciado pelos alunos. Portanto no presente estudo temos como proposta 

analisar os benefícios dos exercícios físicos nos alunos da medicina, participantes 

da atlética da instituição UNIFIPA, devido ás condições estressantes em que vivem, 

por conta fatores como de responsabilidade profissional e instabilidade emocional.  

Objetivo: Buscar compreensão e investigar os efeitos dos exercícios físicos no 

cotidiano dos estudantes de medicina e analisar quais são os principais fatores 

causadores de estresse; analisar se os exercícios físicos realizados pelos 

estudantes de medicina (UNIFIPA-Centro Universitário Padre Albino), participantes 

da atlética, terá efeitos positivo.  

Metodologia proposta: Esta pesquisa é de caráter qualitativo e a coleta de dados 

será através questionário semiestruturado. Será utilizado para este estudo a Matriz 

Nomotética que refere-se a uma analise psicológica geral onde o objetivo é 

comparar as asserções coletadas, e confronta-las entre si. LAGE(2016). 

Matriz Nomotética é composta por colunas e linhas inter-relacionadas. Na parte 

superior esquerda da matriz encontra-se uma primeira coluna que se subdivide, 

definindo o que será encontrado nas linhas como argumentos dos entrevistados. 

Gonçalves Junior (2003) 

Critério de inclusão: Alunos do segundo ao quarto ano devidamente matriculados, 

participantes da atlética desde o primeiro ano do curso e estarem de acordo em 

participarem da pesquisa.  

 

Metodologia de analise de dados: 

A) Amostra contará com mais ou menos 70 participantes de ambos os sexos, 

com faixa etária de 19 a 26 anos de idade. 

B) Será aplicado questionários semiestruturados de caráter qualitativo.  

C) Esses questionários serão arquivados. 

D) Alunos que cursam medicina na instituição UNIFIPA (Centro Universitário 

Padre Albino)... 



Os dados coletados através dos questionários semiestruturados serão 

organizados na matriz nomotética a fim de confrontar os resultados. 

Nos critérios de inclusão, optamos para nossa pesquisa a participação dos 

alunos do segundo ao quarto ano do curso devidamente matriculados e 

participantes da atlética desde o primeiro ano do curso, pois acreditamos 

obter dados mais relevantes para os nossos objetivos. 

O Critério de exclusão de alunos que cursam o primeiro ano se deu pelo 

fato de ser muito precoce a participação dos mesmos e assim os dados 

coletados não seriam relevantes  para os nossos objetivos. E a exclusão dos 

alunos do quinto e sexto ano, por estarem comprometidos no período de 

internato e não ter participação assídua nos eventos promovidos pela atlética. 

 

E) Média- Após os dados serem organizados na matriz nomotética, os mesmos 

serão confrontados afim de estabelecer qual a justificativa mais utilizada pelos 

estudantes nas respostas do questionário. A justificativa mais utilizada será 

apresentada através de uma média do total de argumentos utilizados pelos 

estudantes. 
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