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1. RESUMO 
Introdução: O estilo de vida têm se constituído como fator de constante 

preocupação na sociedade atual, uma vez que baixos níveis de saúde e bem-estar 

podem provocar consequências negativas, ainda mais em grupos vulneráveis, como 

estudantes universitários. Objetivos: Avaliar o estilo de vida de estudantes 

universitários e descrever as prevalências dos fatores de risco para doenças 

crônicas não transmissiveis. Metodologia:  Estudo transversal realizado com 2.163 

universitários do curso da área de saúde da cidade de Brasília, DF, Brasil, com início 

em maio de 2017. A amostra foi aleatória e selecionada para estimar a proporção de 

alunos que aderiram a modos saudáveis de vida (alimentação saudável e prática de 

atividade física) e fatores sociodemográficos, e de saúde associados. Foi aplicado 

um questionário com questões relativas as variáveis demográficas, 

socioeconômicas, comportamentais e doenças autorreferidas. Resultados: Dos 

2.163 participantes, 1500 (69,3%) eram mulheres e 663 (30,7%) homens, sendo a 

maioria (65,4%) com idade entre 20-29 anos. os homens apresentam elevada 

prevalência para o tabaco (27,3%) com diferença significativa (p<0,05) e álcool 

(72,2%), apresentando também proporções expressivas de estudantes com 

colesterol elevado, sobrepeso e obesidade, sendo as mulheres com maior 

prevalência de colesterol elevado e obesidade. O diabetes autorreferido foi de 5,6% 

nas mulheres. Conclusões: Os resultados apontam que os estudantes não 

apresentam um estilo de vida saudável, o que os coloca em situação de risco para o 

desenvolvimento de vários agravos a saúde, especialmente as DCNT. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
Os fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças Crônicas não 

Transmissiveis (DCNT) são classificados em modificáveis e não modificáveis1. 

Dentre os modificáveis destacam-se o uso de tabaco, o consumo excessivo de 

álcool, o aumento de peso, as dislipidemias, consumo insuficiente de frutas, legumes 

e verduras e a inatividade física2. Já os não modificáveis são a hereditariedade, a 

raça e o sexo3.  

As mudanças que vem ocorrendo no estilo de vida das pessoas no mundo, 

principalmente na alimentação, inatividade física e tabagismo são fruto dos 

processos de industrialização, urbanização, desenvolvimento e crescente 

globalização do mercado de alimentos, refletindo no aumento das doenças 

crônicas4.  

A investigação do estilo de vida e fatores de risco para DCNT é de suma importância 

para verificar a necessidade de implantação de politicas de saúde pública nos campi 

universitários, visando à adoção de modos de vida mais saudáveis entre os 

estudantes.  

3. OBJETIVOS  
Avaliar o estilo de vida de estudantes universitários e descrever as prevalências dos 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissiveis. 

4. METODOLOGIA 
Estudo transversal realizado com 2.163 universitários do curso da área de saúde em 

uma universidade particular da cidade de Brasília, DF, Brasil, tendo início no mês de 

maio de 2017. A amostra foi aleatória e selecionada para estimar a proporção de 

alunos que aderiram a modos saudáveis de vida (alimentação saudável e prática de 

atividade física) e fatores sociodemográficos, e de saúde associados. Foi aplicado 

um questionário com questões relativas as variáveis demográficas, 

socioeconômicas, comportamentais e doenças autorreferidas. 

5. DESENVOLVIMENTO 
A presente pesquisa faz parte do estudo multicêntrico “Social Capital, Mental Health, 

Health – Related Quality of Life and Lifestyle behaviors in University students”, 

realizado com outras instituições nacionais e internacionais (Itália, Alemanha, EUA, 

Suiça, Argentina, Malásia).  

A coleta de dados teve início em maio de 2017 com término previsto para dezembro 
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de 2018. No momento estão sendo avaliados universitários de outros cursos, como 

Direito, Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, 

Ciências Politicas e Arquitetura.    

Todos os questionários utilizados são validados e utilizados em estudos 

epidemiológicos no Brasil.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES  
Dos 2.163 participantes, 1500 (69,3%) eram mulheres e 663 (30,7%) homens, sendo 

a maioria (65,4%) com idade entre 20-29 anos. os homens apresentam elevada 

prevalência para o tabaco (27,3%) com diferença significativa (p<0,05) e álcool 

(72,2%), apresentando também proporções expressivas de estudantes com 

colesterol elevado, sobrepeso e obesidade, sendo as mulheres com maior 

prevalência de colesterol elevado e obesidade. O diabetes autorreferido foi de 5,6% 

nas mulheres.  
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