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RESUMO 

A Política de Saúde do Homem é um importante instrumento de saúde coletiva 

proposto pelo Ministério da Saúde para atender as demandas reprimidas deste grupo 

de risco, entretanto ainda há poucos trabalhos que ofereçam dados epidemiológicos 

sobre a saúde do homem. Assim, busca-se traçar o perfil epidemiológico e os fatores 

de risco associados a obesidade, hipertensão e violência em estudantes universitários 

da região do Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais. Foram aplicados 44 

questionários estruturados aos alunos dos diversos cursos do UNIARAXÁ, de forma 

aleatória em uma amostra estratificada simples. O presente estudo sugere uma 

possível condição de risco e vulnerabilidade entre estudantes universitários frente as 

condições de obesidade, uso de risco para bebidas alcoólicas e expostos a situações 

de violência, o que reforça a necessidade de estudos que investiguem essas 

condições e universitários e possam subsidiar ações promotoras de saúde para o 

público estudo. 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) instituída pelo 

Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 1944 de Agosto/2009), é resultado de ampla 

discussão que reconheceu o grave cenário epidemiológico e a maior vulnerabilidade 

dos homens (CHAKORA, 2014). A taxa de mortalidade e adoecimentos entre os 

homens tem sido considerada mais alta do que em mulheres, podendo ser justificada 

por fatores como baixa procura por serviços de saúde, não seguir tratamentos 

adequadamente, pensamento de invulnerabilidade, maior uso de álcool e outras 

drogas, dentre outros (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RJ, 2016). Os maiores 

fatores de risco associados a alta taxa de mortalidade masculina são violência, 

hipertensão e obesidade. Pesquisa do IBGE (2004) aponta que entre os adultos 

brasileiros há uma grande concentração de homens em estado de obesidade e 

sobrepeso. Diante disso, fica patente e reforçada a preocupação com a saúde do 

homem e a necessidade de um diagnóstico mais preciso. Deste modo, objetiva-se 

caracterizar e traçar o perfil epidemiológico da população masculina de estudantes do 

UNIARAXÁ quanto aos agravos obesidade, hipertensão e violência.   

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem transversal e 

caráter quantitativo, que apresentará dados sobre o perfil sócio demográfico e 

epidemiológico de homens. A amostra do estudo foram 44 estudantes do UNIARAXÁ 

do sexo masculino de 3 cursos, dentre um total de 1316 alunos que residem em Araxá 

e cidades vizinhas. Os critérios de inclusão foram: ser aluno regularmente matriculado 

em curso de graduação do UNIARAXÁ há pelo menos um semestre; aceitar participar 

da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e ter idade igual 

ou superior a 18 anos. Foram excluídos estudantes menores de 18 anos ou que 

estivessem em situação acadêmica irregular. O trabalho foi aprovado pelo CEP-

UNIARAXÁ com o protocolo Nº 002349/33. 

Os alunos foram abordados em sala de aula (no início ou ao final) pela responsável 

pela pesquisa mais um acompanhante, onde foram esclarecidos os termos de 

realização da pesquisa e conscientização a respeito dos questionários que a serem 



respondidos conforme Resolução 466/12 do CNS. O instrumento de coleta de dados 

consistiu de um questionário estruturado com 26 questões sobre dados pessoais 

(questões 1-7) e hábitos associados aos fatores de risco para os agravos a serem 

investigados (questões 8 a 26). Para tanto, utilizou-se de questões de instrumentos 

validados, como o ASSIST (DE MICHELI et al. 2014) para tabagismo, uso de álcool e 

outras drogas e o HCR-20V3 (WEBSTER et al. 1997; ABDALLA-FILHO, 2004) sobre 

violência e comportamentos violentos do passado e presente, além de questões 

elaboradas pelos próprios autores. Em uma segunda etapa o aluno foi direcionado ao 

laboratório de enfermagem, para coleta de dados antropométricos (altura e peso) e 

aferição da pressão arterial. Para cálculo do IMC utilizou-se os parâmetros indicados 

pelo Ministério da Saúde e a classificação definida pela OMS válida para pessoas 

adultas (20-59 anos) e para a mensuração da pressão arterial considerou-se os 

parâmetros aceitos em 2018 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.  Os dados 

foram tabulados no programa Excel® e foram registradas as frequências de absolutas 

respostas as questões e proporções (%). Para a idade, renda, peso, pressão arterial 

sistólica e IMC, calculou-se a média e o desvio padrão. Os dados são apresentados 

na forma de gráficos e tabelas. 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES  

Os alunos entrevistados pertencem aos cursos de Agronomia, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Civil, com idade média de 22 (± 4) anos, renda mensal de 

R$ 1543,39 (±R$1003,09) que se autodeclararam: brancos (60,5%), pardos (32,6%) 

e negros (7%). Observou-se que 35 alunos não são fumantes, enquanto que 29 

ingerem bebidas alcoólicas (76% cerveja) entre uma a duas vezes por semana. No 

entanto, 35 alunos relataram praticar atividade física.   

A baixa prevalência de tabagismo encontrada nesta pesquisa (13,6%) corrobora com 

os resultados de outro estudo realizado com estudantes universitários do sul do Brasil, 

neste último observou-se uma prevalência de 18,9% de tabagismo na população 

estudada (FERRAZ et. a., 2017).  

Os alunos pesaram 76,9 (±10.6) quilos em média, com altura de 1,80 (± 0.06) metros 

e IMC médio de 23.8. Conforme estes dados, registrou-se que 30,4% dos 

respondentes estão acima do peso (IMC>25), o que é fator preocupante, já que são 

muito jovens e 37% registrou pressão arterial sistólica limítrofe (130mmHg) ou alta 

(≥140mmHg). A vida acadêmica está diretamente relacionada a responsabilidades, 

que por sua vez contribuem e/ou potencializam situações de estresse, alimentação 

inadequada, sono inadequado, estilo de vida pouco saudável (GUEDES, 2006). Na 

tentativa de organizar as atividades acadêmicas e a vida pessoal, há uma tendência 

ao consumo de fast-food, guloseimas e alimentos de alto valor calórico, o que pode 

impactar no ganho excessivo de peso (PIRES; MUSSI, 2016).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há uma série polimorfa de danos à saúde que colocam o homem como foco de 

atenção, como revelam os indicadores de morbidade e mortalidade e dos efeitos 

deletérios de alguns agravos, seja por causas externas ou por violências, bem como 

por doenças infectocontagiosas, crônicas, degenerativas, as doenças sexualmente 

transmissíveis, cérebro e cardiovasculares, relacionadas ao trabalho, o câncer de 



próstata, entre outras. Espera-se que por meio dos resultados, seja possível 

sensibilizar os participantes sobre a importância de cuidar de sua saúde, bem como 

numa esfera maior identificar contributos que possam nortear ações voltadas a 

promoção a saúde do homem na realidade local.  
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