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1. RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define Estilo de Vida (EV) como o 

modo de viver baseado em padrões identificáveis de comportamento. O ingresso do 

estudante no ensino superior pode alterar significativamente o seu EV, devido às 

inúmeras mudanças que ocorrem nesse período nos aspectos pessoais, cognitivos, 

profissionais, afetivos e sociais. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a 

associação entre dados sociodemográficos e EV de estudantes ingressantes em 

cursos na área da saúde. Pesquisa transversal, retrospectiva e com abordagem 

quantitativa, incluídos os discentes ingressantes no primeiro semestre de 2017 de 

todos os Cursos de Graduação. Foram coletados dados sociodemográficos e 

aplicado o questionário denominado Estilo de Vida Fantástico. As maiores 

pontuações do Estilo de Vida Fantástico foram obtidas em estudantes do sexo 

masculino, com faixa etária maior que 25 anos, residentes em outras cidades do 

estado de São Paulo, com prática religiosa evangélica ou espírita, casados ou em 

união estável, que residem com familiares ou companheiros com filhos. Com renda 

familiar de cinco a dez salários mínimos, que não possuem doença com tratamento 

contínuo, ingressantes do curso de graduação em enfermagem e que se consideram 

ativos ou muito ativos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define Estilo de Vida (EV) como o 

modo de viver baseado em padrões identificáveis de comportamento; conjunto de 

hábitos e costumes que é influenciado, modificado, incentivado ou restringido pelas 

relações entre as características pessoais de um indivíduo, interações sociais e 

condições de vida socioeconômicas e ambientais(1). 

O ingresso do estudante no ensino superior pode alterar significativamente o 

seu EV, devido às inúmeras mudanças que ocorrem nesse período nos aspectos 

pessoais, cognitivos, profissionais, afetivos e sociais(2).  

Desse modo, a graduação torna-se um ambiente de formação dos 

estudantes, sendo capaz de interferir de forma positiva ou negativa no 

desenvolvimento do seu EV(2).  

Ao tratar-se de estudantes da área da saúde, a mudança negativa no EV é 

agravada, pois o comportamento dos futuros profissionais de saúde deve ser um 

exemplo na promoção do modo de viver saudável para a população(3). 



Em um estudo realizado com discentes universitários da área da saúde, a 

classificação geral dos participantes no EV foi "Regular" e nenhum participante 

apresentou pontuação na categoria "Muito Bom" e "Excelente". Os domínios mais 

afetados no curso de Medicina foram Nutrição e Atividade Física e no curso de 

Fisioterapia o domínio mais afetado foi relacionado ao uso de Cigarro, drogas, e 

álcool(4). 

Em uma universidade no Rio Grande do Sul, foi realizada uma pesquisa para 

analisar a prevalência e os fatores associados à simultaneidade de quatro fatores de 

risco comportamentais: inatividade física, elevado consumo de gorduras, consumo 

abusivo de álcool e tabagismo em estudantes de graduação. 24,7% dos estudantes 

apresentavam dois fatores de risco ou mais. O consumo abusivo de álcool foi o fator 

de risco mais predominante (44,2%), sendo mais recorrente entre os homens. 

Inatividade física foi o segundo (38,2%), prevalecendo entre as mulheres. O elevado 

consumo de gorduras foi relatado por 21,9% dos estudantes, não tendo diferença 

significativa entre homens e mulheres, bem como ocorreu com o tabagismo, que 

teve prevalência de 7,5%(5). 

Estes estudos evidenciam o EV inadequado de estudantes universitários, 

corroborando com a importância de elaborar novas pesquisas sobre a mudança no 

estilo de vida dos universitários da área da saúde ingressantes na graduação, 

identificando quais os aspectos que necessitam de intervenção e promover uma 

melhoria na qualidade de vida. Neste contexto, o estudante universitário pode ser 

considerado um grupo vulnerável a mudanças comportamentais(6). 

 

3. OBJETIVO 

Verificar a associação entre dados sociodemográficos e EV de estudantes 

ingressantes em cursos na área da saúde.  

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa transversal, retrospectiva e com abordagem quantitativa dos dados, 

desenvolvida na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

(FCMSCSP).  

 Este projeto é derivado do projeto de pesquisa intitulado: Influência do 

ingresso à universidade no modo de viver e qualidade de vida dos estudantes, 



aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), sob o protocolo nº 1.894.378. (Anexo1) 

Em cumprimento à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a 

participação dos discentes na pesquisa ocorreu após a assinatura do Termo de 

Consentimeto Livre e Esclarecido – TCLE ou do Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido - TALE. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram extraídos dos formulários da coleta de dados da pesquisa 

principal realizada entre 13 de fevereiro e 28 de março de 2017. Foram incluídos os 

discentes ingressantes no primeiro semestre de 2017 de todos os Cursos de 

Graduação: Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina, Tecnologia em Radiologia e 

Tecnologia em Sistemas Biomédicos. Para os dados sociodemográficos, foram 

coletados sexo, idade, local de residência, prática religiosa, estado civil, com quem 

reside, trabalho, doença com tratamento contínuo, renda familiar, curso, auto-

percepção de atividade física e Índice de Massa Corpórea (IMC). Para análise do 

Estilo de Vida, foi utilizado o Questionário de Estilo de Vida Fantástico(7). É um 

instrumento auto-aplicado, com 25 questões distribuídas em nove domínios: família 

e amigos, atividade física, nutrição, cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de 

segurança, estresse e sexo seguro, tipo de comportamento, introspecção e trabalho. 

A pontuação pode variar de zero a 100 pontos e está dividida em cinco categorias: 

Necessita melhorar (zero a 34 pontos); Regular (35 54 pontos); Bom (55 a 69 

pontos); Muito bom (70 a 84 pontos); e Excelente (85 a 100 pontos). 

Os dados dos formulários foram inseridos em um banco de dados. Para a 

análise descritiva, as variáveis qualitativas serão apresentadas em frequência 

absoluta (N) e relativa (%), com auxílio de tabelas e figuras. Nas variáveis 

quantitativas será verificada a amplitude (mínimo e máximo) e mediana, calculada a 

média e o desvio padrão. 

 

6. RESULTADOS 

 Entre os participantes, 54,5% era do sexo feminino, 80,3% com idade até 25 

anos, 79,8% moradores da cidade de São Paulo, 32,9% católicos, 93,5% solteiros, 

divorciados ou viúvos, 80,8% residem com familiares, amigos ou companheiros e 

sem filhos, 23,2% trabalha, 84,5% possuem doença com tratamento contínuo, 



54,2% renda familiar maior que dez salários mínimos, 50,5% ingressaram no curso 

de Medicina, 43,3% se consideram sedentários ou pouco ativos e 34,7% possuem 

sobrepeso ou obesidade. 

 A avaliação do Estilo de Vida demonstrou que para 56,1% dos estudantes, o 

EV é bom, para 34,6%, é excelente ou muito bom, e para 9,3% é regular ou 

necessita melhorar. 

 A Tabela 1 mostra a categorização do Estilo de Vida, segundo as variáveis 

estudadas. 

 

Tabela 1. Categorização do Estilo de Vida Fantástico, segundo sexo, faixa etária, 

local de residência, prática religiosa, estado civil, com quem reside, trabalho, renda 

familiar, doença com tratamento contínuo, curso, auto percepção da atividade física 

e Índice de Massa Corpórea (IMC). São Paulo, SP – Brasil. N=214 

  

Excelente/ 

Muito Bom Bom 

Regular/ 

Necessita 

Melhorar 

Total 

  n(%) n(%) n(%) n(%) 

Sexo 

   

 

Masculino 36(37,5) 53(55,2) 7(7,3) 96(100) 

Feminino 38(33,1) 65(56,5) 12(10,4) 115(100) 

    

 

     

Faixa etária (em anos) 

   

 

até 25 56(33,5) 96(57,5) 15(9,0) 167(100) 

> 25 14(34,1) 22(53,7) 5(12,2) 41(100) 

    

 

     

Local de residência 

   

 

São Paulo 60(35,3) 94(55,3) 16(9,4) 170(100) 

Região Metropolitana 12(30,8) 25(64,1) 2(5,1) 39(100) 

Outras cidades 2(50,0) 1(25,0) 1(25,0) 4(100) 

    

 

     



Prática religiosa 

   

 

Nenhuma 24(32,4) 45(60,8) 5(6,8) 74(100) 

Católica 23(33,8) 38(55,9) 7(10,3) 68(100) 

Evangélica 14(40,0) 18(51,4) 3(8,6) 35(100) 

Espírita 6(40,0) 7(46,7) 2(13,3) 15(100) 

Outras 3(20,0) 9(60,0) 3(20,0) 15(100) 

    

 

     

Estado civil 

   

 

Solteiro/Divorciado/Viúvo 68(34,0) 113(56,5) 19(9,5) 200(100) 

Casado/União Estável 6(42,9) 7(50,0) 1(7,1) 14(100) 

    

 

     

Com quem reside 

   

 

Sozinho 5(29,4) 11(64,7) 1(5,9) 17(100) 

Familiares ou 

companheiro com filhos 8(42,1) 9(47,4) 2(10,5) 

19(100) 

Familiares, amigos ou 

companheiro sem filhos 59(34,2) 98(56,6) 16(9,2) 

173(100) 

Somente com filhos 2(40,0) 2(40,0) 1(20,0) 5(100) 

    

 

     

Trabalha 

   

 

Não 56(34,6) 93(57,4) 13(8,0) 162(100) 

Sim 17(34,7) 26(53,1) 6(12,2) 49(100) 

    

 

     

Renda familiar 

   

 

de 1 a 5 10(43,5) 11(47,8) 2(8,7) 23(100) 

de 5 a 10 6(60,0) 3(30,0) 1(10,0) 10(100) 

>10 18(46,2) 19(48,7) 2(5,1) 39(100) 

    

 

    



Doença com tratamento  

contínuo 

  

 

Não 67(37,2) 102(56,7) 11(6,1) 180(100) 

Sim  7(21,2) 17(51,5) 9(27,3) 33(100) 

    

 

     

Curso 

   

 

Enfermagem 12(46,2) 12(46,2) 2(7,6) 26(100) 

Fonoaudiologia 10(30,3) 20(60,6) 3(9,1) 33(100) 

Medicina 35(32,4) 65(60,2) 8(7,4) 108(100) 

Tecnologia em 

Radiologia e Sistemas 

Biomédicos 17(36,2) 23(48,9) 7(14,9) 

 

 

47(100) 

    

 

    

Auto percepção de  

atividade Física  

  

 

Sedentário/Pouco ativo 13(15,5) 60(71,4) 11(13,1) 84(100) 

Moderadamente ativo 21(42,0) 24(48,0) 5(10,0) 50(100) 

Ativo/Muito ativo 30(50,0) 27(45,0) 3(5,0) 60(100) 

    

 

     

IMC 

   

 

abaixo do peso 5(35,7) 8(57,1) 1(7,2) 14(100) 

eutrófico 36(35,6) 52(51,5) 13(12,9) 101(100) 

sobrepeso/obesidade 19(31,1) 40(65,6) 2(3,3) 61(100) 

 

7. CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 As maiores pontuações do Estilo de Vida Fantástico foram obtidas em 

estudantes do sexo masculino, com faixa etária maior que 25 anos, residentes em 

outras cidades do estado de São Paulo, com prática religiosa evangélica ou espírita, 

casados ou em união estável, que residem com familiares ou companheiros com 

filhos. Com renda familiar de cinco a dez salários mínimos, que não possuem 



doença com tratamento contínuo, ingressantes do curso de graduação em 

enfermagem e que se consideram ativos ou muito ativos.  

 Sugere-se a realização de pesquisas com número maior de participantes. 
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