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Resumo: A saúde dos funcionários do Ensino Superior frui atenção investigativa e 
intervenção em pesquisas científica em Moçambique, devido às particularidades inerentes 
ao seu processo organizacional e operacional, capaz de produzir nos funcionários 
doenças crônico-degenerativas e ocupacionais. Esta pesquisa objetiva responder à 
seguinte questão: qual é o nível de atividade física dos funcionários do Centro de Ensino 
a Distância da Universidade Católica de Moçambique? Nessa perspectiva, optou-se 
pela realização de um estudo quantitativo. Foi aplicado um questionário padronizado, 
contendo o International Physical Activity Questionnaire, versão curta (IPAQ-C), além de 
questões sociodemográficas e ocupacionais a 28 funcionários. Os resultados tiveram por 
base a análise por meio de procedimentos estatísticos, utilizando o teste de qui-quadrado 
de Pearson e o nível de significância foi estimado em 5% (P < 0,05). Os resultados 
indicam que 64,3% dos funcionários são inativos fisicamente, destacando que as variáveis 
sociodemográficas e ocupacionais apresentaram influências sobre o nível de atividade 
física (p < 0,05). Assim, recomenda-se a ativação do projeto de ginástica aeróbica (Corpo 
em Ação) institucional e adopção de estilo de vida sã para os funcionários.
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Abstract: The health of higher education personnel is based on research and 
intervention in scientific research in Mozambique, due to the peculiarities 
inherent to its organizational and operational process, capable of producing 
employees chronic-degenerative and occupational diseases. Thus, this research 
aims to answer the following question: What is the level of physical activity 
of employees of the Distance Learning Center of the Catholic University 
of Mozambique. From this perspective, we opted for a quantitative study. 
A standardized questionnaire containing the International Physical Activity 
Questionnaire, short version (IPAQ-C), and sociodemographic and occupational 
issues was applied to 28 employees. The results were based on statistical analysis 
using the Pearson chi-square test and the significance level was estimated at 
5% (P < 0,05). The results indicate that 64,3% of the employees are physically 
inactive, with emphasis on socio-demographic and occupational variables, 
presented influences on the level of physical activity (p < 0,05). Thus, it is 
recommended to activate the institutional aerobics (Body in Action) project and 
adopt a healthy lifestyle for employees.
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1. INTRODUÇÃO

A saúde dos funcionários do Ensino Superior frui atenção in-
vestigativa e intervenção em pesquisas científica em Moçambique, 
devido às particularidades inerentes ao seu processo organizacional 
e operacional, capaz de produzir nos funcionários doenças crônico-
-degenerativas e ocupacionais. Além disso, a mecanização do tra-
balho favorece o comportamento hipocinético no ambiente laboral, 
aumentando a exposição às doenças cardiovasculares.

Entretanto, a prática regular e bem orientada de atividade fí-
sica proporciona efeitos fisiológicos e psicológicos positivos, entre 
os quais melhoria da autoestima, diminuição do estresse e da ansie-
dade, melhoria das funções cognitivas e da socialização (NAHAS, 
2006), e maior sensação de bem-estar (ACSM, 2003) e outros com-
ponentes atrelados ao estilo de vida, reduzindo de forma significa-
tiva os riscos de morbidade e mortalidade. Apesar dos benefícios da 
atividade física regular mencionados pelos autores Nahas (2006) e 
ACSM (2003), ainda há um grande número de indivíduos que não 
possui qualquer contato com esse hábito (LEE, 2003; WEUVE et 
al., 2004).

Segundo Werneck, Bara Filho e Ribeiro (2006), a atividade 
física é um componente relevante em um estilo de vida saudável, 
devendo ser favorecido e fomentado por meio de estratégias de pro-
moção da saúde. Além disso, pode constituir um recurso terapêuti-
co para doenças mentais, pois as alterações hormonais da atividade 
física proporcionam sentimentos positivos diretamente relaciona-
dos à satisfação e que podem interferir de maneira positiva no coti-
diano da pessoa ativa.

Nessa perspectiva, optou-se pela realização de um estudo de 
caso, com objetivo de avaliar o nível de atividade física dos funcio-
nários do Centro de Ensino a Distância da Universidade Católica 
de Moçambique. Dessa forma, esta pesquisa objetiva responder à 
seguinte questão: qual é o nível de atividade física dos funcionários 
do Centro de Ensino a Distância da Universidade Católica de Mo-
çambique? Optou-se pela realização de um estudo quantitativo. Foi 
aplicado um questionário padronizado contendo o International 
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Physical Activity Questionnaire, versão curta (IPAQ-C), além de 
questões sociodemográficas e ocupacionais a 28 funcionários.

Os resultados tiveram por base a análise por meio de procedi-
mentos estatísticas utilizando o teste de qui-quadrado de Pearson e 
o nível de significância foi estimado em 5% (P <0,05).

Os resultados do estudo indicam que 64,3% dos funcioná-
rios do Centro de Ensino a Distância da Universidade Católica de 
Moçambique são inativos fisicamente, destacando que as variáveis 
sociodemográficas e ocupacionais apresentaram influências sobre 
o nível de atividade física. A inatividade está associada a fatores 
sociodemográficos e ocupacionais, sendo que foi observada asso-
ciação estatisticamente significante entre o nível de atividade física 
e o de escolaridade, renda familiar, carga semanal de trabalho e 
departamento em que trabalha.

Como possíveis ações de promoção da saúde, propõe-se aos 
funcionários a realização de atividade física, visto que são diversos 
os benefícios à saúde e bem-estar biopsicossocial que podem ad-
vir dessa prática, o que acarreta maior produtividade e, consequen-
temente, maior lucro para a empresa em que trabalham. Também 
advoga-se pela reativação do projeto Corpo em Ação, que consistia 
em programas de ginástica pós-laboral com objetivo de proporcio-
nar aos funcionários da UCM – Centro de Ensino a Distância (CED) 
um programa de exercícios orientados, visando a uma melhor pro-
dutividade, além de benefícios físicos, psicológicos e sociais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceitos da atividade física, saúde e qualidade de vida

A atividade física nos últimos anos é considerada como um 
meio de promoção da saúde e, igualmente, de preservá-la, sendo 
assim um item importante para que ocorra a promoção da saúde e a 
melhora da qualidade de vida de uma pessoa.
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Segundo Lima (2011), é importante frisar que os termos “ati-
vidade física” e “exercício físico”, apesar de estarem interligados, 
muitas vezes, erroneamente, são considerados termos equivalentes, 
e apresentam diferenças em seu significado.

Para Lima (2011), atividade física é todo e qualquer movi-
mento feito pelo corpo, produzido pela musculatura esquelética do 
mesmo, que tem como resultado um gasto energético maior do que 
os gastos em níveis de repouso, enquanto o exercício físico é toda 
e qualquer atividade física feita de forma planejada, estruturada e 
repetitiva, que tem como objetivo principal a melhora e a manu-
tenção da aptidão física de um indivíduo. Portanto, atividade física 
inclui todas as atividades realizadas no cotidiano, seja no trabalho, 
em casa, nas horas de lazer e nas demais atividades (BARETTA; 
BARETTA; PERES, 2007).

Segundo Nahas (2006), exercício físico é uma das formas 
de atividade física, planejada e repetitiva, que tem por objetivo a 
manutenção, o desenvolvimento ou a recuperação de um ou mais 
componentes da aptidão física.

A atividade física pode ser entendida como qualquer movi-
mento corporal, produzido pela musculatura esquelética, que re-
sulta em gasto energético (AMORIM, 2011), podendo ocorrer em 
cinco domínios: transporte, recreação, doméstico, ocupacional e 
escolar (PRATT; JACOBY; NEIMAN, 2004).

Marques, Gouveia e Leal ([s.d.]), por sua vez, definem ati-
vidade física como qualquer movimento corporal produzido pelos 
músculos esqueléticos que resulta em dispêndio energético.

Nahas (2006) define atividade física como sendo todas as for-
mas de movimentação corporal, com gasto energético acima dos 
níveis de repouso. Para o mesmo autor, atividade física envolve 
exercícios físicos e desportos (aptidão física), deslocamentos, ati-
vidades laborais, afazeres domésticos e outras atividades físicas no 
lazer. Ainda, Nahas (2006) ressalta que a atividade física do ser 
humano tem características e determinantes de ordem biológica e 
sociocultural igualmente significativas nas escolhas e nos benefí-
cios derivados desse comportamento.
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Aptidão física é um conjunto de características que as pesso-
as têm ou desenvolvem, e que estão relacionadas à capacidade de 
realizar atividades físicas (NAHAS, 2006).

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) salienta o 
contrário da atividade física como sendo a inatividade física ou 
comportamento sedentário, e o define como um estado em que o 
movimento corporal é mínimo e o gasto energético se aproxima 
da taxa metabólica de repouso. Para a OMS (2003), a inatividade 
física é compreendida como pertencente ao contexto dos hábitos 
de vida.

Atualmente é consensual que a prática de atividade física re-
gular contribui para a saúde dos indivíduos e, consequentemente, 
para a nossa qualidade de vida. Será, por isso, importante definir 
esses conceitos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) definiu saúde 
como um estado de bem-estar físico, mental e social total, e não 
apenas a ausência de doença ou incapacidade, enfatizando a sua 
relevância para a felicidade, a paz e a segurança.

Mais recentemente, Pais-Ribeiro (2005 apud MATOS; SOU-
SA-ALBUQUERQUE, 2006) acrescenta uma perspectiva ecológi-
ca à saúde, referindo que é a: 

[...] extensão em que individuo ou grupo é capaz, por um 
lado, de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas ne-
cessidades e, por outro, de modificar ou lidar com o meio 
envolvente (PAIS-RIBEIRO, 2005 apud MATOS; SOU-
SA-ALBUQUERQUE, 2006, p. 647).

A Organização Mundial de Saúde (2009) considera, ainda, 
que a saúde é uma dimensão da nossa qualidade de vida.

A qualidade de vida, na perspetiva de Calmeiro e Matos (2004 
apud MATOS et al. 2009, p. 98), é um conceito de difícil definição, 
pela sua abrangência e variação intercultural. De uma forma geral, 
pode-se circunscrevê-lo como o “grau de coincidência entre a vida 
real e as expectativas do indivíduo, refletindo a satisfação de obje-
tivos e sonhos próprios de cada indivíduo”.
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Segundo Nahas (2006), qualidade de vida é o conjunto de 
ações cotidianas que espelha as atitudes e valores das pessoas. Es-
ses hábitos e ações conscientes estão associados à percepção de 
qualidade de vida do indivíduo.

Ainda, Nahas (2006) afirma que qualidade de vida é a per-
cepção de bem-estar que reflete um conjunto de normas individu-
ais, socioculturais e ambientais que qualificam as condições em 
que vive o ser humano.

Pais-Ribeiro (2005 apud MATOS; SOUSA-ALBUQUER-
QUE, 2006) entende qualidade de vida como uma percepção indi-
vidual relativa às condições de saúde e a outros aspectos gerais da 
vida pessoal.

Atividade física como forma de promoção da saúde e sua im-
portância

Subsiste uma relação entre formas de compreensão de quali-
dade de vida e a condição de saúde dos sujeitos. Ainda que haja, na 
sociedade contemporânea, certa prevalência histórico-cultural de 
uma abordagem de saúde mais próxima da área médica, a abran-
gência desse elemento se apresenta de fato relacionada a aspectos 
físicos, emocionais, de relacionamentos, ligados ao bem-estar. Se-
guindo a percepção da saúde como um processo, a qualidade de 
vida vai além da busca pela ausência de doença, incluindo a prio-
rização da vida com qualidade, com a defesa do posicionamento 
político em torno de relações sociais mais equitativas, e, assim, prá-
ticas voltadas à promoção da saúde tornam-se importantes (MAR-
CONDES, 2004).

Segundo Moretti et al. (2009), a promoção da saúde, compre-
endida como uma das estratégias de produção social de saúde, deve 
articular e permear políticas públicas e tecnologias a serem implan-
tadas e pressupor a intervenção no setor sanitário e nos demais se-
tores da sociedade, aliando o indivíduo a seu meio, produzindo uma 
rede de corresponsabilidade pelo bem-estar global.
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Nessa ordem de ideias, segundo Malta et al. (2009), deve-
-se envidar esforços para a promoção de saúde, a prevenção e o 
combate às doenças crônicas não transmissíveis, que constituem 
um dos maiores desafios para o setor da saúde e os profissionais de 
Educação Física.

Nos últimos anos, o governo de Moçambique aprovou polí-
ticas para a promoção da saúde, considerando que o modo de viver 
de homens e mulheres é produto e produtor de transformações eco-
nômicas, políticas, sociais e culturais que aceleram a vida em socie-
dade a uma velocidade cada vez maior. Igualmente, comprometeu-
-se publicamente a melhorar a qualidade e expandir a cobertura dos 
serviços essenciais de combate a doenças ocupacionais precedentes 
na história do sedentarismo.

Segundo a OMS (2009), o governo de Moçambique legitima 
a relevância epidemiológica do tema da atividade física, destacan-
do-o como linha prioritária pelo Ministério da Saúde que, por meio 
do seu Plano, prevê a descentralização de recursos do Fundo Na-
cional de Saúde para financiamento de projetos de atividade física, 
dentre outras ações do governo.

No mundo, as doenças crônicas não transmissíveis têm maior 
prevalência nos países desenvolvidos; o sedentarismo é fator de 
risco relevante no seio das entidades. Ressalta-se que, nos países 
desenvolvidos, mais da metade dos adultos é composta por pes-
soas insuficientemente ativas, enquanto, nos países em desenvolvi-
mento, o sedentarismo está rapidamente crescendo, principalmente 
nas grandes cidades, tornando-se um enorme desafio na agenda de 
prioridades de saúde coletiva (OMS, 2010).

Estudos demonstram que doenças crônicas degenerativas – 
como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoporose, den-
tre outras –, têm início durante o período da infância e adolescência 
e podem ser potencializadas dependendo do estilo de vida adotado, 
principalmente no que se refere aos maus hábitos alimentares e à 
inatividade física (CESCHINI et al., 2009).

Segundo o mesmo autor, praticar atividade física regularmen-
te é um comportamento relevante no combate às doenças crônicas 
e deve ser estimulado durante todo o processo de crescimento e 
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desenvolvimento, para que esse comportamento tenha maior possi-
bilidade de ser transferido para a idade adulta.

3. DESENHO E METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de corte transversal e de carácter des-
critivo, de natureza quantitativa, sobre o nível de atividade física 
dos funcionários do Centro de Ensino a Distância da Universidade 
Católica de Moçambique.

Segundo Fonseca (2002), na pesquisa quantitativa os resul-
tados podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados 
são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a popu-
lação-alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na obje-
tividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade 
só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros.

A seleção da amostra foi não probabilística e intencional, 
constituída por 28 funcionários do quadro efetivo, de ambos os se-
xos, pertencentes ao Centro de Ensino a Distância (CED) da Uni-
versidade Católica de Moçambique (UCM).

Para avaliação, foi aplicado um questionário padronizado, 
contendo as variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, 
nível de escolaridade, renda familiar), ocupacionais (tempo de tra-
balho na instituição, departamento que trabalha, carga semanal de 
trabalho) e de nível de atividade física.

Para avaliar o nível de atividade física dos funcionários 
do CED da UCM, foi aplicado o International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ), o qual foi desenvolvido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 1998. Foi utilizada a versão curta, 
adaptada por Matsudo, Matsudo e Barros Neto (2001) e Craig et 
al. (2004), e modificada segundo os objetivos do nosso estudo. A 
versão curta do IPAQ é constituída por oito perguntas abertas e 
suas informações possibilitam estimar o tempo gasto por semana 
em diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e esforços 
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físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade física 
(posição sentada), entre os dias da semana (de segunda a sexta-fei-
ra) e do final de semana (sábado e domingo), tendo como período 
de referência uma semana típica ou a última semana. Para o nosso 
estudo, foi modificado em quatro perguntas relacionadas à frequ-
ência e ao tempo gasto na realização de atividades físicas na última 
semana. As perguntas incluem as atividades leves, moderadas e vi-
gorosas praticadas nos domínios do trabalho, lazer, doméstico e de 
transporte/deslocamento e foi considerado inativo fisicamente o in-
divíduo que não atingiu nenhuma das três recomendações: três dias 
ou mais com atividade física vigorosa durante a última semana por, 
pelo menos, 20 minutos por dia; cinco ou mais dias com atividade 
de intensidade moderada ou caminhada durante a última semana 
por, pelo menos, 30 minutos por dia; ou cinco ou mais dias com 
qualquer combinação de caminhada, atividade moderada ou vigo-
rosa durante a última semana que alcançasse pelo menos 600 MET-
-minutos por semana conforme recomendações atuais (HASKELL 
et al., 2007).

Primeiramente, os dados foram lançados no programa Micro-
soft Excel, versão 2010; posteriormente, foram analisados no pro-
grama estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
17.00 for Windows. Em seguida, foi realizada análise descritiva, 
por intermédio do cálculo das frequências absolutas e relativas das 
características sociodemográficas, ocupacionais e foi estimado o 
nível de atividade física segundo características sociodemográficas 
e ocupacionais. Para avaliação da medida de significância estatísti-
ca, foi utilizado o teste de qui-quadrado de Pearson e o nível de sig-
nificância foi estimado por meio do teste exato de Fisher: P <0,05.
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RE-
SULTADOS

Tabela 1. Características sociodemográficas (idade, sexo, estado 
civil, nível de escolaridade, renda familiar) dos funcionários do 
CED da UCM, 2017.

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA %

Idade
 39 Anos 23 82,1

> 40 Anos 5 17,9
Total 28 100,0

Sexo
Masculino 15 53,6
Feminino 13 46,4

Total 28 100,0

Estado civil
Solteiro(a) 16 57,1

Casado(a)/União Estável 12 42,9
Total 28 100,0

Nível de Escola-
ridade

Ensino Médio 8 28,6
Ensino Superior 20 71,4

Total 28 100,0

Renda Familiar 
(Salário Mínimo)

De 6.039 a 10.013,5 3 10,7
De 10.013,5 a 18174,30 5 17,9
De 18174,30 a 22654,53 3 10,7
De 22654,53 a 26615,80 8 28,6
De 26615,80 a 39559,89 3 10,7
De 39559,89 a 43469,89 4 14,3

> 43469,89 2 7,1
Total 28 100,0

Fonte: elaborado pelos autores.

A Tabela 1 ilustra as características sociodemográficas dos 
funcionários do CED da UCM em 2017. Os mesmos apresentaram 
idade menor ou igual a 39 anos (82,1%). A maioria é do sexo mas-
culino (53,6%), solteira (57,1%) e tem o nível superior de escola-
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ridade (71,4%), com uma renda superior a quatro ponto quatro do 
salario mínimo (28,6%).

Tabela 2. Características ocupacionais (tempo de trabalho na insti-
tuição, departamento em que trabalha, carga semanal de trabalho) 
dos funcionários do CED da UCM, 2017.

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA %

Tempo de tra-
balho

 1 Ano 11 39,3
> 1 Ano 17 60,7

Total 28 100,0

Departamento 
em que trabalha

Área Administrativa 12 42,9
Área Pedagógica 15 53,6

Outros 1 3,6
Total 28 100,0

Carga semanal 
de trabalho

20 Horas 9 32,1
>20 Horas 19 67,9

Total 28 100,0

Fonte: elaborado pelos autores.

Em relação às características ocupacionais, a maior parcela 
dos funcionários do CED aludiu laborar na instituição há mais de 
um ano (60,7%), ocupando cargo na área pedagógica (53,6%), com 
carga semanal de trabalho acima de vinte horas (67,9%).

Tabela 3. Nível de atividade física, segundo IPAQ, versão curta, 
dos funcionários do CED da UCM, 2017.

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA %

Nível de atividade 
física

Muito ativo 6 21,4
Ativo 4 14,3

Inativo 18 64,3
Total 28 100,0

Fonte: elaborado pelos autores.

Em relação ao nível de atividade física (NAF) dos funcioná-
rios do CED da UCM, constatou-se que 64,3% são inativos, 21,4% 
são muito ativos e 14,3% são ativos.
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Tabela 4. Características sociodemográficas e ocupacionais dos 
funcionários do CED da UCM, 2017.

VARIÁVEL
N

Muito 
ativo%

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
P*

Ativo% Inativo%

Sexo
Masculino 15 33,3 13,3 53,3

0,09
Feminino 13 7,7 15,4 76,9

Idade
 39 Anos 23 21,7 13,0 65,2

0,55
> 40 Anos 5 20,0 20,0 60,0

Estado 
civil

Solteiro(a) 16 25,0 6,2 68,8
0,56Casado(a) /

União Estável 12 16,7 25,0 58,3

Nível de 
Escola-
ridade

Ensino Médio 8 50,0 12,5 37,5
0,29

Ensino Supe-
rior 20 10,0 15,0 75,0

Renda 
Familiar 
(Salário 
Mínimo)

De 6.039 a

10.013,5
3 33,3 33,3 33,3

0,03

De 10.013,5 a

18174,30
5 60,0 0,0 40,0

De 18174,30 a

22654,53
3 33,3 0,0 66,7

De 22654,53 a

26615,80
8 0,0 25,0 75,0

De 26615,80 a

39559,89
3 33,3 0,0 66,7

De 39559,89 a

43469,89
4 0,0 0,0 100,0

> 43469,89 2 0,0 50,0 50,0

Tempo 
de tra-
balho

 1 Ano 11 18,2 18,2 63,6
0,54

> 1 Ano 17 23,5 11,8 64,7
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Depar-
tamento 
em que 
Traba-

lha

Área 
Administrativa 12 16,7 16,7 66,7

0,15Área 
Pedagógico 15 20,0 13,3 66,7

Outros 1 100,0 0,0 0,0
Carga 

semanal 
de tra-
balho

20 Horas 19 21,1 21,1 57,9

0,39
> 20 Horas 9 22,2 0,0 77,8

Fonte: elaborado pelos autores.
* Qui–Quadrado.

Procurou-se analisar a influência das variáveis sociodemográ-
ficas e ocupacionais em relação ao NAF dos funcionários do CED. 
As variáveis nível de escolaridade, renda familiar, departamento 
em que trabalha e carga semanal de trabalho apresentaram influên-
cias sobre o NAF com p <0,05, sendo inativos os funcionários que 
apresentam nível de escolaridade Ensino Superior (75,0%), renda 
superior a quatro ponto quatro do salario mínimo (75,0%), exer-
cendo o seu trabalho na área administrativa e pedagógica (66,7%) e 
com carga semanal de trabalho acima de vinte horas (77.8%).

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A definição dos termos bem-estar e qualidade de vida têm 
sido utilizados com frequência no meio científico, particularmente 
nas duas últimas décadas. Atualmente a saúde ocupacional tem en-
frentado grandes desafios. Entretanto, estudos indicam que os efei-
tos sobre a saúde do trabalhador esta associado a maior tempo de 
trabalho, inatividade. 

Segundo USDHHS (1996), a inatividade física, nos últimos 
anos, tem sido vista como responsável pela morbidade e mortali-
dade gerais, sendo considerada um fator de risco comportamental 
primário para o desenvolvimento das doenças e agravos não trans-
missíveis, especialmente para as doenças cardiovasculares. Esse fa-
tor está associado às instituições públicas e privadas, que possuem 
variados tipos de ocupações que contribuem para o sedentarismo. 
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Na perspetiva de ACSM (2003), o hábito de praticar atividades fí-
sicas pode ser determinado pela ocupação, pelo deslocamento para 
o trabalho, pelos cuidados domésticos e lazer.

Rocha et al. (2011) avaliaram o nível de atividade física 
(NAF) de funcionários de uma instituição de Ensino Superior da 
Bahia, com uma amostra de 81 sujeitos, representando 79,4% da 
população. Utilizaram um questionário padronizado contendo o 
International Physical Activity Questionnaire, versão curta (IPAQ-
-C), e notaram que a prevalência de inatividade física foi elevada 
entre os entrevistados e ela se apresentou com maior frequência en-
tre indivíduos com características sociodemográficas específicas.

Utilizou-se a recomendação mínima (cento e cinquenta mi-
nutos semanais) como ponto de corte para estimar o NAF do grupo, 
encontrou-se frequência de 50,6% de indivíduos ativos, conside-
rando os quatro domínios (lazer, atividades domésticas, desloca-
mento e trabalho) (ROCHA et al., 2011). Na presente pesquisa, a 
inatividade está acima de 50,6%, havendo uma representação de 
64,3% de funcionários inativos, considerando os quatro domínios 
(lazer, domésticas, deslocamento e trabalho). 

No estudo desenvolvido, notou-se que 14,3% dos funcio-
nários do CED são ativos, um valor inferior aos encontrados por 
autores citados, com uma variação de 68,6% dos sujeitos ativos 
fisicamente (BARROS; NAHAS, 2001; BARETTA; BARETTA; 
PERES, 2007; PICOLOTO; SILVEIRA, 2008; SAVIO et al., 2008).

Hallal et al. (2003) e Matsudo, Matsudo e Barros Neto (2001), 
em pesquisas populacionais realizadas em Pelotas-RS e São Paulo-
-SP, depararam-se com frequências de NAF superiores em relação 
aos servidores universitários pesquisados, que foram de 58,9% e 
68,6% de sujeitos ativos nas cidades pesquisadas. Além disso, em 
outro estudo, observou-se que 51,1% dos sujeitos eram ativos entre 
os universitários de Gurupi-TO (RODRIGUES; CHEIK; MAYER, 
2008).

Para o mesmo propósito, Pie et al. (2013) investigaram a as-
sociação entre transtornos mentais comuns (TMC) e nível de ativi-
dade física (NAF) em servidores universitários de uma instituição 
da Bahia, e seu estudo incluiu 83 funcionários da Universidade Es-
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tadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié, dos 102 existentes 
(taxa resposta = 81,37%). Utilizou-se um instrumento de coleta de 
dados com blocos de informações de variáveis sociodemográficas, 
ocupacionais, NAF e TMC. Constataram prevalência de 9,9% de 
TMC nos funcionários. Em relação ao nível de atividade física 
(NAF) dos funcionários, 50,6% dos sujeitos eram ativos fisica-
mente. Não foi encontrada associação estatisticamente significante 
entre TMC e NAF, assim como com variáveis sociodemográficas 
e ocupacionais, contudo a prevalência de TMC foi maior entre os 
pouco ativos (12,5%). Os resultados encontrados contribuem para 
pesquisas futuras no intuito de esclarecer melhor essa associação, 
assim como para fornecer elementos norteadores para políticas de 
promoção à saúde do trabalhador no âmbito das universidades, por 
meio da melhoria da qualidade de vida, considerando as repercus-
sões psíquicas das atividades laborais no cotidiano.

Resultados encontrados no estudo de Rocha et al. (2011), de-
dicado a funcionários de uma Instituição de Ensino Superior da 
Bahia, divergem dos resultados da presente pesquisa, onde cons-
tatou que as variáveis sexo e situação conjugal apresentaram as-
sociação significativa com o NAF (p <0,05), sendo mais ativos os 
sujeitos do sexo masculino (70,0%) e os que não possuem com-
panheiro (67,7%). Ainda observou-se que os sujeitos mais ativos 
apresentaram idade superior a quarenta anos (56,3%), ensino su-
perior (53,8%), não possuíam filhos (61,8%), têm renda superior 
a três salários mínimos (57,1%), tempo de trabalho inferior a um 
ano (57,1%), ocupam função de serviços gerais (54,5%), trabalham 
mais que vinte horas semanais (52,9%) e exercem atividades em ro-
dízio de turnos (66,7%). No entanto não foi identificada associação 
significativa entre o NAF e essas variáveis.

Observando todas as variáveis sociodemográficas, os fun-
cionários do CED mais inativos fisicamente são do sexo feminino 
(76,9%), não praticando atividade física, assim como os com idade  
39 anos, solteiros (as). Os funcionários com renda superior a quatro 
pontos quatro do salário mínimo (75,0%) possuem meio de deslo-
camento próprio e tarefas domésticas menos frequentes, em virtude 
das condições sociais superiores.
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O debate sobre gênero na prática de atividade física está re-
lacionado às diferenças entre sujeitos, que refletem os sistemas so-
ciais e culturais de uma sociedade, dentro da qual são estabeleci-
das diferenças e hierarquias entre os determinados grupos sociais, 
determinando uma distinção entre masculino e feminino. Siqueira 
et al. (2008) e Alves et al. (2010), estudando indivíduos residentes 
em áreas de abrangência de UBS, encontraram nível de atividade 
física mais elevado entre as mulheres, mesmo tendo considerado 
todos os domínios de atividade física. Vale a pena ressaltar que a 
inserção da prática da atividade física entre as mulheres está asso-
ciada à manutenção da saúde e à valorização dos cuidados com a 
imagem corporal, fenômeno observado sobretudo em sociedades 
desenvolvidas (SALLES-COSTA et al., 2003). Pode-se pensar que 
as mulheres atendidas em UBS estão mais preocupadas com sua 
saúde e, portanto, realizam mais atividade física.

Estudo desenvolvido por Cauley et al. (1991) concluiu que os 
indivíduos com baixa renda tendem a ter maior nível de atividade 
física. Esse fato está associado ao deslocamento ativo para o local 
de trabalho e ao fato de as atividades ocupacionais com maior dis-
pêndio de energia serem mais comuns na rotina de pessoas mais po-
bres (BACCHIERI; GIGANTE; ASSUNÇÃO, 2005). Portanto, em 
todos os domínios da atividade física, vários estudos demonstram 
que indivíduos mais pobres tendem a ser mais ativos (HALLAL et 
al., 2005; SIQUEIRA et al., 2008; ALVES et al., 2010; BARETTA; 
BARETTA; PERES, 2007). Já os estudos nos países desenvolvidos 
têm demonstrado que os níveis de atividade física são inferiores 
nas populações com níveis socioeconômicos mais baixos, especial-
mente na atividade física de lazer (VAN DER HORST et al., 2007).

Em relação a ligações entre o nível de escolaridade e a ati-
vidade física de lazer, estudos demostram que a inatividade está 
associada à baixa escolaridade (DIAS-DA-COSTA et al., 2005; 
MARTINS et al., 2009; PITANGA; LESSA, 2005; SALLES-COS-
TA et al., 2003). Em contrapartida, quando considerados todos os 
domínios de atividade física, quanto menor o nível de escolaridade, 
maior a participação em atividade física (BARETTA; BARETTA; 
PERES, 2007; HALLAL et al., 2003).
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Hallal et al. (2004), analisando atividade física com duas 
versões do IPAQ, observaram, utilizando a versão longa (atividade 
física de lazer), que o aumento da escolaridade estava relacionado 
à maior possibilidade de se ser ativo, enquanto, na versão curta, 
o grupo mais escolarizado apresentava maior possibilidade de ser 
sedentário. Knuth et al. (2010), analisando a tendência de atividade 
física em todos os domínios entre 2002 e 2007, verificaram que o 
sedentarismo aumentou com o nível de escolaridade das pessoas, 
ocorrendo um aumento significativo entre os períodos analisados.

Fazendo uma análise das possíveis condicionantes sociode-
mográficas e ocupacionais, observa-se que o nível de escolaridade, 
renda familiar, departamento em que trabalha e carga semanal de 
trabalho se correlacionam com a inatividade, com p <0,05. Isso sig-
nifica que a atividade física relacionada a tarefas diárias realizadas 
no local do trabalho desempenha um papel relevante na atividade 
física, como demonstraram Martins et al. (2009). Ainda, a inativida-
de pode ser explicada pela dependência do investimento financeiro 
em atividade física, como academias. Além disso, o conhecimento 
acerca dos benefícios da atividade física à saúde similarmente está 
associado a um maior poder aquisitivo (DOMINGUES; ARAUJO; 
GIGANTE, 2004).

Segundo Heloani e Capitão (2003), o excesso de atividades 
laborais e a negligência do lazer em prol da produtividade dimi-
nuem a qualidade de vida. Em quantidades satisfatórias, tanto o tra-
balho quanto a diversão proporcionam um funcionamento psíquico 
saudável. A Organização Mundial da Saúde (2009) consideram a 
inatividade como sendo uma “conquista” do progresso econômico 
e material, sobretudo da tecnologia, que substitui a atividade física 
no trabalho, no lazer e até no desporto, e passou a ser um mal carac-
terístico da civilização moderna. Admite-se que de 1,9 milhão a 2,6 
milhões de pessoas morrem anualmente em consequência das prá-
ticas de vida sedentárias, “inatividade” que, justamente com outros 
aspetos do consumo imoderado (bebidas, cigarros, alimentos não 
saudáveis), associa-se diretamente a quase 60% de todas as mortes 
em populações adultas no mundo.
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A nível institucional, conhecer o nível de atividade física dos 
funcionários do Centro de Ensino a Distância da Universidade Ca-
tólica de Moçambique tem uma implicação importante na definição 
de políticas de benefício social, bem como na identificação de fato-
res associados ou determinantes dessa situação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Este estudo evidenciou diferenças significativas (p <0,05), 
em relação ao nível de atividade física dos funcionários do Centro 
de Ensino a Distância da Universidade Católica de Moçambique. A 
inatividade está associada a fatores sociodemográficos e ocupacio-
nais, sendo que foi observada associação estatisticamente signifi-
cante entre nível de escolaridade, renda familiar, carga semanal de 
trabalho e departamento em que se trabalha.

No entanto a promoção da saúde deve ser vista como estra-
tégia relevante para a saúde coletiva dos funcionários da UCM 
– Centro de Ensino à Distância (CED), através de programas de 
exercícios orientados, visando a uma melhor produtividade, além 
de prevenir ou amenizar problemas e doenças crônicas degenerati-
vas, causadas pelas constantes repetições de movimentos e/ou pela 
falta de orientação adequada ao trabalho, melhor utilização das 
estruturas oste-o-mio-articulares, como maior eficiência e menor 
gasto energético por movimento especifico, promovendo o com-
bate e prevenção das doenças profissionais, prevenção de LER/
DORTs, sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade, melhora da 
flexibilidade, força, coordenação, ritmo, agilidade e a resistência, 
resultando em uma maior mobilidade e melhor postura, melhoria 
do equilíbrio biopsicológico, evolução da atenção e concentração 
as actividades desempenhadas.

Entretanto os programas de ginástica pós-laboral traz grandes 
benefícios para as empresas, motivo pelo qual essa actividade física 
é estimulada e implementada por diversas organizações, permite 
diminuir os problemas de saúde no trabalhador e é sinónimo de 
aumento de produtividade na empresa. Essa afirmativa se verifica 
de diversas formas, mas os principais pontos notados são a dimi-
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nuições na ocorrência de faltas ao trabalho por motivos médicos e 
também a diminuições de lesões e acidentes de trabalho, além dos 
afastamentos operacionais e contratações substitutivas.

Recomenda-se a realização de estudos adicionais, com ob-
jetivo de estabelecer a relação entre o nível de atividade física e 
a avaliação do desempenho dos funcionários a nível institucional. 
Ainda, com essa pesquisa, pretende-se alertar aos gestores da UCM 
da necessidade de práticas de atividade física para os seus funcio-
nários, pois conhecer o nível de atividade física dos funcionários 
tem uma implicação importante na definição de políticas de be-
nefícios sociais, bem como na identificação de fatores associados 
ou determinantes para essa situação, sendo uma oportunidade que 
pode implicar a redução de custos com assistência medicamentosa 
aos trabalhadores dessa instituição.
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