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Resumo: O curso de medicina é marcado por inúmeros fatores geradores de estresse que 

podem influenciar a qualidade de vida do estudante, exigindo dele adaptação e mudança de 

estilo de vida. Pesquisas em diversas universidades do mundo vem mostrando a presença de 

diferentes fatores ansiogênicos na educação médica e suas graves consequências para a saúde 

dos estudantes, impactando na vida pessoal, familiar e profissional dos mesmos. Já foi 

demonstrado que há maior prevalência de suicídio, depressão, ansiedade, abuso de drogas 

lícitas e ilícitas, distúrbios conjugais, entre outros, em estudantes de Medicina. Melhorar a 

qualidade de vida no curso de medicina depende de medidas como ensinar o estudante a 

valorizar a vida, cuidar da sua saúde física e mental, estabelecer e manter relacionamentos, 

além de medidas institucionais como desenvolvimento docente, estabelecer programas de 

exercícios físicos, promoção de saúde, serviços de apoio e suporte ao estudante. A Escola de 

Medicina da PUCRS atenta a esta problemática, criou o Programa de Promoção da Saúde 

Acadêmica, oportunizando aos seus alunos atividades de reforço para melhoria de sua 

qualidade de vida. O projeto inclui os seguintes segmentos: Programa  Esportivo - são 

disponibilizadas quadras poliesportivas no campus da Universidade para utilização dos alunos 

em períodos entre as aulas; Programa Cultural - é organizado uma vez ao mês, em final de 

tarde, um Sarau musical e ou cultural no Diretório Acadêmico, onde alunos e professores  

confraternizam, tocam instrumentos e fazem pequenas apresentações; Programa de  Tutoria – 

com objetivo de oferecer suporte e orientação à condução do processo formativo para os 

alunos  por meio de um tutor-mentor que os acompanhará longitudinalmente no ambiente 

acadêmico e os auxiliará em problemas eventualmente surgidos no decorrer do curso, com 

fluxos de resoluções estruturados, e , a  formação do Núcleo de Educação Médica, para 

discutir, avaliar e aperfeiçoar as questões acadêmicas com objetivo de  apoio pedagógico 

docente e discente, acompanhamento dos processos avaliativos e do desempenho acadêmico. 

Integram esse núcleo, alunos de todas as séries do curso, professores e coordenação do curso. 

A Escola acredita que fortalecendo estas ações institucionais, pode contribuir positivamente 

para a melhoria da qualidade de vida dos acadêmicos  
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Introdução 

 

A Escola de Medicina da PUCRS, com sua missão alinhada com os conceitos da vida 

Marista, tem como objetivo a formação e capacitação de profissionais com excelência técnica, 

em sintonia ao apelo social e humano. A formação médica na graduação inclui, em torno de 

8400 horas, distribuídas em 12 semestres, onde é necessário contemplar uma formação 

generalista, humanista, crítico-reflexiva, pautada em princípios éticos, nos diferentes níveis do 

processo saúde-doença, visando à promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 



 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania (MEC, 2014). 

Associado a tudo que envolve a vida acadêmica, nessas muitas horas, existe os 

acontecimentos relacionados com a vida pessoal de cada aluno: incidentes familiares, 

psicológicos, afetivos, financeiros, tabus, a própria saúde, expectativas, medos , entre vários 

outros.  Assim, fica evidente, que os vários fatores de risco para os quais jovens ficam 

expostos, os tornam mais vulneráveis para sofrimento psíquico e para condições 

potencialmente graves. Dessa forma, melhorar a qualidade de vida no curso de medicina 

depende de medidas como ensinar o estudante a valorizar a vida, cuidar da sua saúde física e 

mental, estabelecer e manter relacionamentos, além de medidas institucionais como 

desenvolvimento docente, estabelecer programas de exercícios físicos, promoção de saúde, 

serviços de apoio e suporte ao estudante. 

A Escola de Medicina da PUCRS atenta a esta problemática, criou o Programa de 

Promoção da Saúde Acadêmica, oportunizando aos seus alunos atividades de reforço para 

melhoria de sua qualidade de vida. O projeto inclui os seguintes segmentos: Programa 

Esportivo, Programa Cultural, Programa de Tutoria e Núcleo de Educação Médica.   

 

Marco teórico 

 

Programa Esportivo 

Vários estudos mostram que parece haver uma forte associação entre baixa prática de 

atividades físicas ou desportivas e estresse, isto é, um estilo de vida sedentário, e a presença 

de sinais e sintomas de estresse. Vários estudos mostram que parece haver uma forte 

associação entre baixa prática de atividades físicas ou desportivas e estresse, isto é, um estilo 

de vida sedentário, e a presença de sinais e sintomas de estresse. Em uma amostra de 

adolescentes de Florianópolis, os resultados revelaram uma associação positiva entre a prática 

de atividades físicas intensas e muito intensas e a diminuição do estado de estresse entre esses 

adolescentes, sendo o sedentarismo, apontado como um precursor de doenças 

cardiovasculares além de outros problemas de saúde nessa população.   Pesquisadores da 

Universidade Estadual de Campinas estudando estresse entre alunos, concluíram que para 

terem uma maior qualidade de vida, os alunos deveriam praticar mais esportes de forma 

regular, tendo um maior contato com seus familiares e evitando assim a solidão. 

  A Escola de Medicina vem trabalhando no estabelecimento de parcerias com o Curso 

de Educação Física da PUCRS no sentido de viabilizar espaços poli- esportivos para seus 

discentes em horários de intervalo das atividades escolares. 



 

Embora haja a percepção de que a prática de atividades físicas melhora a ansiedade e o nível 

de estresse, apenas 20 a 30% dos estudantes são adeptos destas práticas na escola. 

 

Programa de Tutoria 

O programa de Tutoria é uma estratégia de suporte ao percurso profissional do aluno 

ao longo de sua formação, constituída por médicos professores com um papel de orientação, 

apoio acadêmico e psicossocial. 

A escola de Medicina, em 2017 iniciou um programa longitudinal com 10 professores 

tutores, com grupos de até 10 alunos em diferentes estágios de graduação, que proporciona 

acompanhamento ao longo do curso. Esses tutores foram escolhidos pelos alunos, fizeram 

treinamento em oficina de capacitação para a função. O objetivo principal da Tutoria é de 

oferecer suporte e orientação à condução do processo formativo para cada grupo de alunos, no 

ambiente acadêmico e profissional que os auxiliará em problemas eventualmente surgidos, 

com fluxo estruturado de resoluções de situações.  Conforme Bellodi e Martins, os temas mais 

prevalentes que surgem para discussão são: desenvolvimento profissional/ carreira, ensino-

aprendizagem, relação médico-paciente, não ter tema indicado- livre, ser aluno de medicina, 

ética médica, ser médico, temas médicos, faculdade e Universidade, medicina e sociedade, 

vida pessoal e temas não médicos. 

A Escola de Medicina da PUCRS acredita que o programa é uma estratégia que 

melhora a resiliência e a inteligência emocional do graduando, na busca da formação de 

excelência profissional., conforme comprovado por pesquisadores da educação médica.  

 

Programa Cultural e Voluntariado  

Segundo pesquisa feita por investigadores da Universidade Noruega de Ciencia y 

Tecnología, em Trondheim, Noruega, com 51 mil pessoas entre 20 e 80 anos entre 2006 e 

2008, e publicada no Journal of Epidemiology and Community Health, mostrou que as 

pessoas  com maior número de participações em  atividades culturais relatavam menores 

níveis de ansiedade e depressão, assim como maior satisfação geral com a vida. Ouvir 

músicas, assistir à shows, visitar museus ou assistir a um concerto são formas de melhorar o 

humor. A conclusão foi baseada nos níveis de satisfação com a vida, ansiedade e depressão 

em adultos voluntários, que responderam a questionários sobre hábitos de vida e seus estados 

de saúde. Os que costumavam frequentar eventos culturais pelo menos três vezes por mês 

mostraram-se em melhor forma em vários aspectos, dizendo-se mais felizes com a vida. Os 



 

pesquisadores dizem que tais programas podem ajudar a aliviar o estresse e a reduzir seus 

impactos no corpo, como o aumento da pressão sanguínea e dos hormônios associados a ele. 

A escola incentivou e apoiou a criação do Sarau musical que acontece na última quinta 

–feira do mês, no diretório Acadêmico Garcia do Prado, onde grupos de alunos e professores, 

reúnem-se para tocar instrumentos musicais, ou compartilhar alguma atividade cultural. 

Disponibiliza também, em datas pré-agendadas, visitas aos principais museus da cidade.  

Estas atividades têm sido bastante procuradas e, a iniciativa, elogiadas pelo corpo discente e 

docente da escola.  

Será que cuidar de alguém se resume em saber o medicamento correto, a dose ou a 

técnica cirúrgica recomendada? Saber solicitar e interpretar exames de laboratório ou de 

imagens para chegar a hipóteses diagnósticas? 

      Certamente tudo isto será necessário aprender durante o curso de medicina. Mas serão 

estas as únicas habilidades necessárias? Será que ser generoso é apenas fazer um ato de 

caridade? Dar uma ajuda a quem precisa? Também, mas não só isto..... 

Muitas vezes absortos pelo rápido e crescente avanço de novas técnicas e 

equipamentos indispensáveis ao exercício da medicina, podemos perder um dos focos mais 

importantes desta profissão: - atenção, zelo, cuidado com a pessoa do paciente e sua família. 

Assim, em paralelo ao aprendizado e qualificação técnica, devemos enfatizar a atenção aos 

aspectos humanos e sociais inerentes a prática da profissão de médico. 

A Escola de Medicina disponibiliza o Núcleo de Voluntariado, que visa, mediante 

diversas atividades, despertar nos alunos a generosidade e beneficência. Os estudantes são 

convidados a participar de uma série de ações e se relacionarem com pessoas em condições, 

quase sempre, diferentes de suas próprias famílias. Além disso, a Pastoral Universitária, 

dispõe de inúmeras parcerias que possibilitam aos alunos, técnicos e professores, o 

engajamento nas mais diversas atividades de voluntariado, em distintas instituições e 

comunidades especialmente as que se encontram em condições de vulnerabilidade social. 

Diversos estudos realizados por diferentes profissionais da área da saúde e das 

humanidades revelaram que tais atividades realizadas de forma voluntária e prazerosa leva o 

bem-estar àqueles que são ajudados, mas também trazem um grande retorno aos que a 

praticam. 

O abraço, o olhar agradecido de uma família, o sorriso de uma criança, faz com que 

uma série de modificações ocorra em nosso organismo, principalmente no cérebro. Inúmeros 

hormônios liberados conduzem a sensações de prazer e alegria. 



 

Portanto, são atividades que assistimos trazem benefícios a quem recebe e a quem 

presta. 

Os estudantes de medicina, tem reconhecido seu envolvimento no voluntariado, 

através de certificação de horas complementares, quesito necessário à sua diplomação. 

Os estudos comprovam também que profissionais, das mais diversas áreas, foram mais 

bem-sucedidos quando tinham em sua história de vida atividades ligadas à voluntariado. 

Os requisitos para participar em ações de voluntariado são apenas boa vontade e um 

pouco de nosso tempo. 

Sapiro A. e Mattiello R. comentam ainda: “Voluntariado voltado às ações de 

generosidade e beneficência pode ser resumido em uma frase: se eu faço pensando em você, 

isto é generoso. Ser generoso é ter um olhar mais amplo, que enxerga mais longe e supera 

eventuais diferenças e dificuldades. É conseguir ter empatia, colocar-se no lugar do outro, 

entendendo seu sofrimento e suas necessidades. É poder, sem abrir mão de crenças e 

princípios, ajudar a quem precisa. É conseguir romper as amarras egoístas e narcisistas que 

nos fazem focar apenas em nossas próprias questões. Além disso, é estar aberto para mudar o 

tempo todo, para reinventar-se. Poder ajudar e permitir que sejamos ajudados e, com isso, 

abrir espaços, criar redes de colaboração e solidariedade, condições ou virtudes necessárias ao 

bom desempenho da medicina. 

 

Núcleo de Educação Médica 

  A Educação Médica nas Escolas de Medicina passa continuamente por desafios 

constantes que devem ser considerados para preparar o estudante, considerando tanto os anos 

acadêmicos como a vida profissional futura. Entre estes, podemos citar: 1. Necessidade de 

educar os estudantes para a prática da medicina centrada na relação Médico-Paciente como 

pilar fundamental do exercício da Medicina como Arte. 2. Encontrar equilíbrio adequado 

entre uma abordagem científica /fisiopatológica e uma abordagem baseada na evidência. 3. 

Fomentar uma cultura que estimule a prática de medicina solidária em áreas de maior 

necessidade socioeconómica ou dirigidas para grupos de doentes mais desfavorecidos. 4. 

Preparar o estudante para o trabalho em equipe para oferecer atendimento de alta qualidade 

centrado no paciente. 

Até pouco tempo todo o sistema educacional era centrado no professor, que definia o 

quê e como ensinar em horários definidos e rígidos, e que julgava ser sua única 

responsabilidade transmitir conhecimentos, com frequência de modo acrítico e sem permitir a 

interação plena dos alunos. Identificando a necessidade de mudança deste paradigma, uma 



 

vez que este modelo não oferece oportunidade para um aprendizado ativo, comprometido e 

participativo dos alunos, temos traçado metas ativas para permitir uma educação mais 

centrada no estudante, flexibilizando o processo educacional, em regra muito centrado no 

professor. Entre estas medidas adotadas, criamos no primeiro semestre de 2017, o Núcleo de 

Educação Médica da Escola de Medicina da PUCRS. 

Assim, o Núcleo de Educação Médica da Escola de Medicina da PUCRS (NUCLEM) 

tem como finalidade desenvolver orientação e apoio pedagógico docente, monitorização e 

aprimoramento dos processos de avaliação da evolução discente e realização de pesquisa 

científica a área de educação médica, subsidiando assim discussões na comunidade 

acadêmica, de modo a aprimorar sua estrutura curricular e a formação do profissional a ser 

formado.  Seu objetivo maior é contribui com a educação médica, propiciando a gestão da 

Educação em Saúde. 

Participam deste núcleo representantes docentes de diferentes áreas de atuação e um 

representante discente de cada turma, do primeiro ao sexto nível. Os encontros são agendados 

semestralmente e, inicialmente os estudantes trazem as dificuldades acadêmicas dos diversos 

momentos do curso para conhecimento dos professores, para posterior construção de medidas 

resolutivas conjuntas. Esta rede colaborativa de docentes e alunos permite uma troca 

permanente de experiências e a discussão de problemas e dificuldades encontrados na 

aprendizagem. 

Numa etapa posterior vamos iniciar o desenvolvimento de Pesquisa em Educação 

Médica. Avanços no conhecimento sobre o processo de aprendizagem e aquisição de saber, 

novas metodologias de ensino adotadas mundialmente e novos métodos de avaliação têm 

motivado investigações na área de educação médica. Assim é importante considerar 

evidências científicas na tomada de decisões na área de educação médica. Pesquisa em 

educação médica significa estudo crítico e sistemático do ensino e aprendizagem, incluindo a 

análise de processos e resultados em todas as fases da formação do profissional médico. Seus 

resultados têm impacto em como estudantes aprendem e como professores ensinam, avaliam e 

organizam seus cursos. O objetivo fundamental da pesquisa em educação médica reside na 

preocupação em melhorar o cuidado com o doente. Estes resultados têm impacto em como 

estudantes aprendem e como professores ensinam, avaliam e organizam seus cursos. 

Avaliando a literatura relacionada com educação médica, verifica-se importante crescimento 

nessa área, demonstrado pelo aumento do número de periódicos sobre o assunto. Do ponto de 

vista da participação de estudantes de Medicina no processo de avanço da educação médica, 



 

ressalta-se que as reformas curriculares implementadas pelas escolas médicas motivam 

estudantes ao aprofundamento das reflexões sobre o ensino que recebem.  

A iniciação científica é entendida como mecanismo estratégico na formação 

profissional, devendo ser estimulada e priorizada, pois permite ao aluno o aprimoramento de 

sua análise crítica e maturidade intelectual, além da melhor compreensão da ciência. 

Vislumbra amplas possibilidades de desenvolvimento profissional e acadêmico, além de 

proporcionar ao meio acadêmico a reposição de seus quadros e fornecer à sociedade 

profissionais com potencial de contribuição científica, social e econômica. 

 

Metodologia 

 

A partir do acompanhamento e da observação dos alunos nas suas atividades diárias e 

em constante atenção à bibliografia a escola de medicina entendeu a necessidade de 

implementar ações para melhorar o bem-estar de seus estudantes. Reuniu um grupo de 

docentes que estudaram diferentes medidas, aplicaram ao contexto da Escola e 

implementaram a execução. 

 

Considerações finais 

 

Como trata-se de um programa relativamente novo na nossa Escola, ainda não temos 

dados de acompanhamento do mesmo. Somos entusiastas que estas atividades podem e 

devem melhorar o estresse gerado pela vida acadêmica. A grande maioria dos problemas 

evidenciados geradores de estresse acadêmico estão sendo contemplados neste projeto. 

Esperamos continuar contribuindo para o bem-estar físico e mental dos nossos alunos. 

A Escola de Medicina da PUCRS está fundamentada em três pilares: ensino de qualidade / 

pesquisa / voluntariado. Formar médicos pesquisadores e voluntários é nosso objetivo. 
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