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RESUMO 

 

 

Introdução: Hábitos e comportamentos de risco relacionados à saúde têm sido responsáveis 

por alterações do perfil de morbi-mortalidade das últimas décadas. Futuros profissionais da 

área da saúde, que deverão combater e amenizar esses problemas, estudam no ensino superior 

sobre a importância da adoção de um estilo de vida saudável, mas isso não é garantia de que 

os mesmos possuam hábitos que condigam com o fundamento teórico que detêm. O objetivo 

desse estudo foi verificar a presença de comportamentos de risco à saúde, como sedentarismo, 

alimentação inadequada, sobrepeso/obesidade, consumo de álcool e tabaco, entre 

universitários do 1º e último períodos de diferentes cursos da área da saúde da Universidade 

Federal de Sergipe. Métodos: Estudo descritivo comparativo, transversal, realizado com 238 

alunos do 1º período e 149 alunos do último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Odontologia e Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, avaliando-se consumo 

alimentar, nível de atividade física, consumo de álcool e fumo por meio de um questionário 

validado, e nível de obesidade pelo cálculo do Índice de Massa Corporal e do percentual de 

gordura. Resultados: Os universitários consumiam numa freqüência semanal de 1 a 3 dias 

por semana tanto alimentos saudáveis, como leite, carne, frutas e verduras, quanto alimentos 

não-saudáveis, como refrigerantes, doces, salgados e frituras. Houve uma pequena ocorrência 

de fumantes, porém 67 % dos alunos do último período iniciaram esse hábito após o início do 

curso. Houve consumo regular de álcool em todos os cursos, sendo que Educação Física foi o 

que apresentou maior ocorrência, e 35% dos alunos do último período desse curso começaram 

a beber regularmente após o início do curso. Observaram-se altos índices de sedentarismo nos 

alunos de todos os cursos estudados. Analisando o Índice de Massa Corporal foi verificada a 

ocorrência de sobrepeso/obesidade, chegando até 37% no último período de Medicina, e 

quando comparados os alunos do 1° e último período em quase todos os cursos houve um 

aumento na ocorrência da obesidade, exceto Odontologia. Analisando o percentual de gordura 

os dados indicam uma alta ocorrência da obesidade nos homens. Conclusão: Embora a 

amostra tenha sido composta por estudantes da área da saúde, que, em princípio, são 

possuidores de maior conhecimento sobre práticas de vida saudáveis, verificou-se a presença 

de comportamentos de risco em seus hábitos diários. Assim, faz-se necessário repensar a 

associação entre o conhecimento teórico e a mudança real no estilo de vida de um indivíduo, e 

realizar mais pesquisas para um melhor direcionamento de estratégias para a promoção da 

saúde, baseados na prática regular de exercício físico e alterações na alimentação. 

 

DESCRITORES: Estilo de vida; Fatores de risco; Obesidade; Estilo de vida sedentário; 

Hábitos alimentares; Consumo de bebidas alcoólicas; Tabagismo; Universidades. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Habits and risk behaviors related to health have been responsible for changing 

the profile of morbidity and mortality in recent decades. Future health professionals, who 

should tackle and alleviate these problems, are studying in higher education about the 

importance of adopting a healthy lifestyle, but that is not guarantee that their habits are 

consistent with the theoretical background they hold. The aim of this study was to verify the 

presence of risk behaviors to health such as physical inactivity, poor nutrition, overweight / 

obesity, alcohol consumption and tobacco use among students of 1st and last period of 

different courses in the health of the Federal University of Sergipe. Methods: A descriptive 

comparative cross-sectional study with 238 students in the 1st period and 149 students in the 

last period of the courses of Medicine, Nursing, Dentistry and Physical Education of the 

Federal University of Sergipe, evaluating food consumption, physical activity level, alcohol 

consumption and smoke through a validated questionnaire, and level of obesity by calculating 

body mass index and fat percentage. Results: The students ate at a weekly frequency 1-3 days 

a week both healthy foods, such as milk, meat, fruits and vegetables, as unhealthy foods, such 

as soft drinks, sweets, snacks and fried foods. There was a small occurrence of smokers, but 

67% of students in the final period began this habit after start their course. There were regular 

alcohol consumption in all courses, the Physical Education showed the highest occurrence, 

and 35% of students in the final period began drinking regularly after start their course. There 

were high rates of inactivity among students of all health courses. Analyzing the body mass 

index there was occurrence of overweight and obesity, reaching 37% in the last period of 

Medicine, and comparing students of 1st and last period in almost every course there was an 

increased of obesity, except Dentistry. The fat percentage data indicate a high occurrence of 

obesity in men. Conclusion: Although the sample was composed of students in the health 

area, which in principle have a better knowledge about healthy lifestyle practices, was verified 

the presence of risk behaviors in their daily habits. Therefore, it is necessary to rethink the 

relationship between theoretical knowledge and real change in lifestyle of an individual, and 

do more research to better targeting of strategies for health promotion, based on the regular 

practice of exercise and changes in food. 

 

KEY WORDS: Life style, Risk factors, Obesity, Sedentary lifestyle, Food habits, Alcohol 

drinking, Smoking, Universities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, o interesse de pesquisadores em estudar hábitos e 

comportamentos relacionados à saúde tanto em jovens quanto em adultos tem aumentado, já 

que estes comportamentos têm sido os principais responsáveis por alterações relacionadas ao 

perfil de morbi-mortalidade das últimas décadas. Dentre os comportamentos de risco, os que 

recebem maior destaque são os níveis insuficientes de atividade física, os hábitos alimentares 

inadequados, o sobrepeso/obesidade, o consumo de álcool e o tabagismo (FARIAS JÚNIOR, 

2002). 

A industrialização e a modernidade têm submetido os indivíduos, cada vez mais, a 

hábitos pouco saudáveis. Com o aumento de atividades passivas como assistir televisão e usar 

o computador, a população tem assumido um estilo de vida sedentário. Vários estudos 

comentam que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis (FONSECA et. al., 1998; REGO et. al., 1990; RIZZOLLI et. al., 2006). 

Entretanto, mesmo com essa informação, a sociedade brasileira mantém um ritmo de vida 

estressante e sedentário, com excesso de trabalho e estudo, sem dedicar o tempo necessário 

para a prática de atividade física e, conseqüentemente, prejudicando a sua qualidade de vida. 

Além disso, a industrialização e a modernidade têm contribuído para a aquisição 

de hábitos como alimentação inadequada e consumo de álcool por parte da população. Diante 

de uma vida agitada, com poucas horas disponíveis para realizar refeições, a facilidade de 

acesso a alimentos industrializados, o hábito de comer em restaurantes do tipo fast-food, 

caracterizados pela grande quantidade de alimentos altamente calóricos, e o hábito de, nas 

horas livres, consumir bebida alcoólica que provavelmente virá acompanhada de calóricos 

aperitivos, têm contribuído para que os indivíduos desenvolvam obesidade e doenças 

cardiovasculares. 

A obesidade é considerada uma doença universal de prevalência crescente e 

assume caráter epidêmico como o principal problema de saúde pública na sociedade moderna. 

Além disso, a obesidade, que é provocada em grande parte pelo sedentarismo e pela má 

alimentação, também é responsável pelo desenvolvimento de outras doenças, aumentando, 

assim, o risco de morbidade e mortalidade da população. (POLLOCK e WILMORE, 1993).  

A manutenção estável do peso e da composição corporal durante os anos resulta 

de um balanço preciso entre a ingestão e o gasto energético. Um desequilíbrio nesta relação,
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com aumento de ingestão e/ou redução de gasto energético, desencadeia o processo da 

obesidade. O indivíduo é considerado obeso quando a quantidade de gordura relativa à massa 

corporal se iguala ou excede a 30% em mulheres e a 25% em homens e a obesidade grave é 

caracterizada por um conteúdo de gordura corporal que exceda 40% em mulheres e 35% em 

homens (NEGRÃO et. al., 2000; SCHUTZ, 1995).  

O tabagismo é outro comportamento de risco à saúde presente nos hábitos da 

população brasileira. Segundo Galduróz (2001) o fumo e as bebidas alcoólicas 

independentemente do sexo, idade e nível socioeconômico, são largamente consumidos pelos 

adolescentes e adultos de diferentes regiões do Brasil.  

O fumo representa um dos principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer (pulmão e esôfago), além de aumentar duas vezes o 

risco de mortalidade por todas as causas de morte, comparados aos não-fumantes. No Brasil, 

anualmente, o fumo é responsável por cerca de cem mil mortes, sendo que 30% delas são por 

câncer (90% câncer de pulmão e 97% câncer de laringe) e 25% por doenças do coração 

(FARIAS JÚNIOR, 2002).   

Para sanar, combater e amenizar os problemas e comportamentos de risco à saúde 

mencionados, a população conta com profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, 

professores de Educação Física, odontólogos, entre outros, que juntos trabalham para 

melhorar a qualidade de vida da população. 

Presume-se que um indivíduo que estudam no ensino superior aproximadamente 

de 4 a 7 anos acerca da importância da adoção de um estilo de vida saudável para a 

manutenção e promoção da saúde, possua hábitos de vida saudáveis que condigam com o 

fundamento teórico que detêm. Assim, é de supor que os profissionais da área da saúde 

apliquem em suas vidas todo o fundamento teórico que eles ensinam em suas profissões. Ou 

será que na realidade o que funciona é o famoso ditado “faça o que eu digo, mas não faça o 

que eu faço”? 

Não é raro notar alunos de ensino superior que no final do curso, prestes a se 

tornarem aptos a realizar suas atividades profissionais, possuam hábitos de vida pouco 

saudáveis. Futuros professores de Educação Física com estilo de vida sedentário, 

nutricionistas com hábitos alimentares não recomendáveis, médicos com obesidade, 

odontólogos com o hábito de fumar. No que diz respeito ao consumo do álcool nota-se que o 

hábito tem se tornado comum entre os alunos de ensino superior, já que é possível observar 

uma grande quantidade de estudantes, seja qual for o curso, com o hábito pouco saudável de 
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se reunir no final de semana, ou até mesmo ao final das aulas, para ingerir bebidas alcoólicas 

acompanhadas de gordurosos aperitivos. 

Kerr-Corrêa et. al. (1999), em pesquisa realizada com universitários do curso de 

Medicina da UNESP, observaram que 50% dos estudantes relataram consumir álcool no 

último mês, 2/3 relataram fumar tabaco pela primeira vez após o início do curso médico e o 

consumo do álcool e do tabaco aumentava com o passar dos períodos de estudo.  

Estudantes dos cursos da área de saúde, que no final da graduação possuem maior 

esclarecimento sobre a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, e que serão os 

profissionais responsáveis pelo ensino e disseminação desses hábitos na população, parecem 

não colocar em prática nas suas vidas os conhecimentos que adquirem nos cursos.  

Assim, faz-se necessário estudar melhor esse quadro para entender em que medida 

o acesso à informação modifica os hábitos diários desses alunos. Dessa forma, surge a 

seguinte problemática: Qual o perfil dos universitários dos diferentes cursos da área da saúde 

da Universidade Federal de Sergipe com relação aos comportamentos de risco à saúde?  

Este estudo se justifica por fornecer informações acerca da situação de risco 

oriunda dos hábitos adotados entre universitários dos cursos da área da saúde a fim de alertá-

los sobre a importância de ter hábitos coerentes com sua futura prática profissional. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Geral 

 

Determinar o perfil relativo aos comportamentos de risco à saúde em 

universitários de diferentes cursos da área da saúde da Universidade Federal de Sergipe. 

 

1.1.2. Específicos 

 

1. Determinar o nível de atividade física, o consumo de alimentos saudáveis e 

não-saudáveis, o consumo de álcool, o hábito de fumar e o nível de obesidade dos 

universitários de diferentes cursos da área da saúde. 

2. Comparar os comportamentos de risco à saúde entre os universitários do 1º e 

último períodos dos diferentes cursos da área da saúde. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. COMPORTAMENTOS DE RISCO RELACIONADOS À SAÚDE 

 

2.1.1. Inatividade Física 

 

A inatividade física (sedentarismo) tem apresentado a maior prevalência entre os 

fatores de risco para morbi-mortalidade cardiovascular em todos os países do mundo, 

especialmente nos países em desenvolvimento. A prática e a manutenção de níveis 

satisfatórios de atividade física representam um dos principais componentes de um estilo de 

vida saudável e incide em vários efeitos positivos à saúde (FARIAS JÚNIOR, 2002; 

MANSON et. al., 1999; MATSUDO et. al., 2002).  

Apesar da grande divulgação de informações acerca dos benefícios à saúde 

provenientes da prática da atividade física, nas últimas décadas, mudanças associadas ao 

desenvolvimento tecnológico e ao processo de industrialização e urbanização têm contribuído 

para que os indivíduos desenvolvam um estilo de vida cada vez menos ativo (FARIAS 

JÚNIOR, 2002; OLIVEIRA et. al., 2010).  

Alguns dos principais fatores que têm contribuído para a instalação desse quadro 

são: a falta de disposição para a prática de exercício físico, especialmente em dias de chuva; 

redução dos espaços de lazer (parques); aumento dos índices de violência nas cidades, que 

induzem as pessoas a ficarem em suas casas e não praticarem atividades físicas como 

caminhadas, passeios de bicicleta, entre outros; menor utilização da caminhada e da bicicleta 

como meio de locomoção (para ir ao trabalho ou à universidade, por exemplo); substituição 

das atividades de lazer que exigem maior gasto energético por atividades de lazer passivas 

como jogos eletrônicos, TV e uso do computador (COPETTI, 2009; FARIAS JÚNIOR, 2002; 

RIDGERS et. al., 2010). 

Dessa forma, crianças e adolescentes destinam seu tempo livre para realização de 

tarefas passivas e não se envolvem em atividades físicas suficientes para beneficiar sua saúde. 

No Brasil, estudos mostram índices de sedentarismo consideráveis em estudantes de escolas 

públicas e particulares, 56,9% (MORAES et. al., 2009), 67% (FARIAS JÚNIOR e LOPES, 
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2004), e entre universitários, 65,5 % (MARCONDELLI et. al., 2008), 29,9 % (RODRIGUES 

et. al., 2008).  

Pesquisas mostram que a prática da atividade física tende a declinar durante a 

adolescência (aproximadamente 15 a 18 anos de idade) e em jovens adultos (20 a 25 anos), e 

que hábitos de inatividade física adquiridos por estudantes durante os anos cursados nas 

universidades continuam na idade adulta (MANSON et. al., 1999; MATSUDO et. al., 2002). 

Com o intuito de estimular a população a melhorar seu estilo de vida e reduzir as 

chances de desenvolver doenças cardiovasculares, a Organização Mundial de Saúde propõe a 

Estratégia Global para Dieta, Atividade Física e Saúde que recomenda a todo indivíduo 

realizar diariamente pelo menos 30 minutos de atividade física leve ou moderada de forma 

contínua ou acumulada em diferentes partes do dia com atividades de pelo menos 10 minutos 

de duração (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2003).  

Por isso, os alunos de ensino superior, assim como toda população, para prevenir 

doenças e melhorar sua qualidade de vida devem possuir um estilo de vida ativo, com a 

prática de atividades físicas diárias em casa, no trabalho, na escola ou universidade, no 

transporte e no lazer. 

 

 

2.1.2. Hábitos Alimentares 

 

Os hábitos alimentares iniciam na infância, firmam-se na adolescência e 

apresentam grandes chances de serem mantidos na vida adulta. A alimentação está 

entrelaçada com simbolismos e influências socioeconômicas e culturais, pois por meio da 

alimentação o indivíduo estabelece relações sociais, identifica-se ou não com modelos 

familiares ou de outras pessoas, adapta-se bem ou mal aos padrões estabelecidos convivendo 

com hábitos e horários (EISENSTEIN et. al., 2000; FARIAS JÚNIOR, 2002; LEVY et. al., 

2010).  

Segundo Vieira et. al. (2002), atualmente os hábitos alimentares de adolescentes e 

adultos brasileiros têm sido caracterizados por uma maior contribuição dos lanches do que das 

verduras e frutas em seu consumo energético diário. Na adolescência a necessidade de se 

desvincular da família, especialmente na fase de ingresso a uma universidade, pode se 

expressar na alimentação, sendo esta uma nova oportunidade de criar amizades e modismos 

alimentares (EISENSTEIN et. al., 2000). 
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A substituição das refeições principais por lanches (refrigerantes, frituras, 

sanduíches, entre outros), que apresentam alta densidade calórica e são ricos em açúcares e 

lipídios saturados, e pelo consumo de alimentos industrializados em detrimento aos alimentos 

“naturais”, contribui para o aumento do peso corporal dos indivíduos através do aumento dos 

depósitos de gordura corporal e, conseqüentemente, aumenta as chances dos indivíduos virem 

a desenvolver problemas de saúde (FARIAS JÚNIOR, 2002). 

A adoção de hábitos alimentares inadequados tem sido associada ao 

desencadeamento de diversos problemas de saúde, como diabetes, alguns tipos de câncer, 

obesidade e doenças cardiovasculares (FARIAS JÚNIOR, 2002; MARCONDELLI et. al., 

2008). 

Várias situações podem influenciar o hábito alimentar tais como: fatores 

socioeconômicos; influência da mídia que estimula a ingestão de alimentos não-saudáveis; 

conflitos psicossociais e familiares que se manifestam durante os períodos das refeições; 

ingestão inadequada dos nutrientes devido ao consumo de dietas “mágicas” ou não realização 

de refeições com o intuito de emagrecer ou por falta de tempo; uso freqüente de lanches 

rápidos e com alta ingestão calórica; rejeição a alimentos como leite, frutas, verduras e 

cereais; voracidade excessiva alimentar com o uso associado de bebidas alcoólicas ou de 

refrigerantes em festas ou durante os fins de semana (EISENSTEIN et. al., 2000; GARCÍA-

BRENES, 2010).  

Deste modo, na perspectiva de estimular a população a adotar hábitos alimentares 

mais saudáveis, instituições governamentais sugerem algumas estratégias para melhorar a 

qualidade da dieta alimentar da população em relação à saúde. Como exemplo, temos a 

utilização da pirâmide alimentar e a orientação da distribuição mais apropriada dos vários 

grupos alimentares, que recomenda o indivíduo a consumir diariamente cinco ou mais porções 

de frutas, verduras/vegetais, 6 a 11 porções de carboidratos, 2 a 3 porções de proteínas, 2 

porções de laticínios e que os alimentos ricos em gordura saturada e açúcares refinados sejam 

consumidos com moderação (LOUGHIN et. al., 2000). 

O levantamento de informações sobre os hábitos alimentares da população 

representa um dos principais problemas encontrados pelos profissionais da área da saúde. Por 

isso, tem-se recorrido a instrumentos direcionados a coletar informações relativas à freqüência 

de consumo de alguns alimentos (consumo diário e/ou semanal), principalmente àqueles que 

tendem a apresentar uma relação mais estreita com níveis de saúde. Alguns alimentos como 

frutas, verduras, carne, leite e derivados, têm sido identificados como componentes de grupos 

alimentares mais saudáveis, e alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares 
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industrializados, como doces, salgados, frituras, refrigerantes, têm sido identificados como 

alimentos que influenciam negativamente os níveis de saúde.  

Dessa forma, a utilização desses indicadores em estudos pode favorecer uma 

análise didática em relação aos hábitos alimentares da população. E considerando que vários 

problemas de saúde estão associados à adoção de hábitos alimentares inadequados, acredita-se 

que alunos de ensino superior, assim como toda a população, devem adquirir hábitos 

alimentares mais saudáveis. 

 

  

2.1.3. Drogas Lícitas – Fumo e Bebidas Alcoólicas 

 

Atualmente, o consumo de drogas entre os jovens tem sido considerado como um 

dos maiores problemas da sociedade moderna, pois além dos efeitos deletérios à saúde e à 

dimensão social, o consumo de drogas tem sido apontado como uma das principais causas 

indiretas de morte em adolescentes e adultos jovens, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. O fumo e as bebidas alcoólicas independentemente do sexo, idade e nível 

socioeconômico, estão entre as drogas mais consumidas pelos adolescentes de diferentes 

países, sendo que o consumo de bebidas alcoólicas supera o uso do fumo (FARIAS JÚNIOR, 

2002; RODRIGUES et. al., 2008). 

 

Fumo 

 

O uso do tabaco está associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer 

(pulmão, laringe e esôfago), além de infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, 

derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele (BRASIL, 2004; FARIAS JÚNIOR, 

2002). De acordo com dados do Ministério da Saúde no Brasil, anualmente, o fumo é 

responsável por cerca de cem mil mortes, sendo que 30% delas são por câncer, (90% por 

câncer de pulmão e 97% por câncer de laringe) e 25% por doenças do coração (FARIAS 

JÚNIOR, 2002).  

Desse modo, o fumo representa um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer, sendo que o risco de mortalidade por todas as 

causas de morte, em adultos, é duas vezes maior nos fumantes, comparados aos seus pares 

não-fumantes. Além disso, o hábito de fumar está associado a um maior consumo de bebidas 
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alcoólicas, e vice-versa (BARROS e NAHAS, 2001; FARIAS JÚNIOR, 2002; GRANVILLE-

GARCIA et. al., 2009). 

De acordo com a Pesquisa Nacional em Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989, 

naquela época no Brasil cerca de 40% dos homens e 26% das mulheres acima de 15 anos 

eram fumantes (HALTY et. al., 2002). Visando reduzir esse percentual, o Ministério da Saúde 

tem implantado ações de combate ao tabagismo, como: proibição de publicidade do tabaco, o 

aumento de impostos sobre o produto e inclusão de advertências mais explícitas sobre os 

efeitos danosos do fumo nos maços. Dados recentes mostram que essas ações têm produzido 

efeito sobre a ocorrência de fumantes no Brasil, que de 2006 a 2009, caiu de 16,2% para 

15,5% (BRASIL, 2010; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2008). 

Porém, pesquisas estimam que aproximadamente 80% dos fumantes adultos 

iniciam o hábito antes dos 18 anos de idade, e nessa fase uma das razões mais citadas para o 

início e manutenção do tabagismo é a influência dos amigos, já que as primeiras tentativas de 

experimentar o cigarro ocorrem frequentemente com irmãos e amigos, os quais podem prover 

expectativas, reforço e sugestões favoráveis à manutenção do hábito (ECHER et. al., 2008; 

FARIAS JÚNIOR, 2002; GRANVILLE-GARCIA et. al., 2009). Estes achados reforçam a 

idéia de que a prevenção parece ser ainda uma medida eficaz em relação ao controle do 

tabagismo em adolescentes e, por conseguinte, nos adultos.  

 

Bebida alcoólica 

 

A ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e com regularidade está associada a 

acidentes de trânsito, comportamentos agressivos e comprometimento das funções hepáticas, 

renais, irritabilidade miocárdica e hipertensão. No Brasil, as bebidas alcoólicas são 

responsáveis por mais de 90% das internações por dependência às drogas, além de aparecer 

em cerca de 70% dos casos de mortes violentas e acidentes de trânsito. Além disso, o 

consumo de bebidas alcoólicas tem sido associado ao aumento na incidência de adolescentes 

com doenças sexualmente transmissíveis (pela falta de uso de preservativo nas relações 

sexuais em estado de embriaguez), estímulo ao consumo de outras drogas e tem contribuído 

para redução do desempenho escolar (FARIAS JÚNIOR, 2002; GALDURÓZ, 2001).  
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Segundo Farias Júnior (2002), mesmo com o largo conhecimento sobre os efeitos 

deletérios à saúde provenientes do consumo de álcool, a prevalência de adolescentes que 

consomem essa droga em diferentes países mostra-se elevada.  

Segundo dados do Ministério da Saúde o consumo de álcool no Brasil vem 

aumentando, o percentual de consumo abusivo de álcool (> 4 doses para as mulheres e > 5 

doses para homens) pela população foi de 19% em 2008, contra 17,5% em 2007, e 16,1% em 

2006. A pesquisa revela que as mulheres estão bebendo cada vez mais, com percentual de 

consumo abusivo de álcool de 10,5% em 2008, 9,3%, em 2007, e 8,1% em 2006. Mas, apesar 

do crescimento entre as mulheres, na comparação entre os gêneros, os homens continuam na 

frente, com percentual de consumo abusivo de álcool de 29% em 2008, 27,2% em 2007, e 

25,3% em 2006 (BRASIL, 2010). 

Uma das maiores preocupações em relação ao consumo do álcool está associada à 

idade em que os jovens passam a fazer uso de forma regular, pois indivíduos que iniciam o 

hábito de beber no início da adolescência, além de apresentarem um risco mais elevado de se 

tornarem dependentes com maior resistência a abandonar o hábito, podem desencadear de 

forma precoce algum problema de saúde em função do maior tempo de exposição. A 

proporção de adolescentes que consomem bebidas alcoólicas em períodos precoces da vida 

também tem crescido de maneira expressiva no Brasil nos últimos anos, estima-se que cerca 

de 50% das crianças, entre 10 e 12 anos de idade, já fizeram uso de bebidas alcoólicas 

(FARIAS JÚNIOR, 2002).  

Estudos mostram que a proporção de etilistas aumenta significativamente com a 

idade, em ambos os sexos, sendo que o consumo é maior nos rapazes do que nas moças, em 

especial quando se leva em consideração a quantidade de doses de álcool consumidas por dia 

(ALMEIDA FILHO et. al., 2004; FARIAS JÚNIOR, 2002).  

Os dados do Ministério da Saúde também revelam que o nível de escolaridade 

está associado ao consumo abusivo de álcool, sendo que quanto mais anos de estudo o 

brasileiro tem, maior é consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o que torna os alunos do 

ensino superior um grupo de risco (BRASIL, 2010).  

Segundo Rodrigues et. al. (2008), a preocupação em detectar o uso e abuso de 

álcool e fumo em alunos de ensino superior é óbvia, baseia-se na presunção de que tais usos e 

atitudes poderão interferir tanto na probabilidade desses estudantes se tornarem profissionais 

da saúde dependentes ou com uso problemático de álcool e fumo. Acredita-se que esse 

profissional servirá de modelo para seus pacientes/clientes/alunos e outros profissionais de 

saúde que com ele convivem, isso porque, atualmente, a idéia de que um profissional da saúde 
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apenas indicaria o caminho a ser seguido, sem necessariamente o seguir, é pouco aceita.  

 

 

2.1.4. Obesidade 

 

A obesidade, consequência de um conjunto de hábitos inadequados, especialmente 

nível insuficiente de atividade física e alimentação inadequada, tem sido considerada como 

um dos maiores problemas de saúde pública dos últimos anos. A obesidade é uma doença 

universal de prevalência crescente na sociedade moderna e que está relacionada ao 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, com aumento do risco de morbidade 

e mortalidade (FARIAS JÚNIOR, 2002; MONTOANELLI et. al., 1997; POLLOCK e 

WILMORE, 1993).  

No Brasil, até a década de 80, a desnutrição era um dos maiores problemas de 

saúde pública afetando principalmente as crianças de menor nível socioeconômico. 

Entretanto, de 1989 a 2006, a proporção de crianças menores de cinco anos com baixo peso 

para idade caiu de 7,1% para 1,8%, e com baixa altura de 19,6% para 6,8%, reduzindo as 

taxas de desnutrição. Atualmente, a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes brasileiros supera a proporção de desnutridos (BRASIL, 2010).  

Os índices de sobrepeso e obesidade têm crescido de maneira expressiva nas 

últimas décadas, afetando crianças, adolescentes e adultos de diferentes países (FARIAS 

JÚNIOR, 2002). Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, o índice de sobrepeso 

cresceu de 42,7% em 2006 para 46,6% em 2009, sendo maior entre homens (51,0%) do que 

entre mulheres (42,3%), e o índice de obesidade cresceu de 11,4 % em 2006 para 13,9% em 

2009 (BRASIL, 2010).   

A origem da obesidade é multifatorial, determinada a partir de uma inter-relação 

complexa entre diversos fatores como aspectos bioquímicos, genéticos, fatores psicológicos, 

fatores fisiológicos e fatores ambientais. Embora não esteja muito claro como estes fatores 

interagem e estabelecem um quadro de sobrepeso e obesidade, parece ser consensual que as 

variações na quantidade de gordura corporal são provenientes de um desequilíbrio energético 

positivo, ou seja, a quantidade de energia consumida na dieta é maior do que a quantidade de 

energia gasta diariamente com o metabolismo basal, realização de atividades diárias e o efeito 

térmico dos alimentos. Além disso, deve-se considerar a condição de desequilíbrio entre a 

proporção de macronutrientes consumidos e metabolizados, principalmente em relação à
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 proporção de lipídios (FARIAS JÚNIOR, 2002; NEGRÃO et. al., 2000; SCHUTZ, 1995). 

Com a industrialização e a modernidade os jovens são submetidos, cada vez mais, 

a hábitos pouco saudáveis como o aumento da inatividade física, a aquisição de hábitos 

alimentares inadequados, inclusive de consumo de álcool, fazendo com que adolescentes 

adquiram e desenvolvam a obesidade e doenças cardiovasculares.  

O indivíduo é considerado obeso quando a quantidade de gordura relativa à massa 

corporal se iguala ou excede a 30% em mulheres e a 25% em homens e a obesidade grave é 

caracterizada por um conteúdo de gordura corporal que exceda 40% em mulheres e 35% em 

homens (NEGRÃO et. al., 2000; SCHUTZ, 1995).  

A quantidade de gordura corporal, em certos períodos da infância e da 

adolescência, apresenta uma relação estreita com a quantidade de gordura corporal na vida 

adulta, pois se estima que um terço das crianças e 50% a 70% dos adolescentes obesos, 

tornam-se adultos obesos. Assim, o risco de um adolescente obeso vir a ser um adulto obeso 

tende a aumentar caso os familiares sejam obesos e o grau de obesidade na infância e na 

adolescência seja severo (CARDOSO, 2010; FARIAS JÚNIOR, 2002). 

O excesso de gordura corporal em crianças e adolescentes tem sido associado às 

várias disfunções orgânicas que predispõem ao surgimento de fatores de risco para doenças 

crônico-degenerativas, particularmente as cardiovasculares, bem como a segregação social, 

diminuição da auto-estima e depressão. Estudos demonstram que crianças e adolescentes com 

excesso de gordura corporal apresentam valores mais elevados em relação aos níveis 

pressóricos, níveis séricos de colesterol, lipoproteínas de baixa densidade - LDL, 

triglicerídeos, glicose sangüínea e uma menor sensibilidade à insulina, quando comparados 

aos seus pares não-obesos (FARIAS JÚNIOR, 2002). 

Dados do Ministério da Saúde mostram que tanto em homens quanto em mulheres 

a frequência de sobrepeso e obesidade tende a aumentar com a idade, sendo particularmente 

notável entre a faixa etária de 18 a 24 anos, período em que geralmente os estudantes 

ingressam nas universidades (BRASIL, 2010). 

A relação entre frequência de sobrepeso e obesidade com a escolaridade é inversa 

no sexo feminino, 50,0% de mulheres com sobrepeso e 18,2% das obesas com menor 

escolaridade, 31,1% de mulheres com sobrepeso e 8,4% das obesas com maior escolaridade; e 

no sexo masculino não há um padrão claro de relação entre excesso de peso e escolaridade, 

apresentando índice semelhante em todos os estratos de escolaridade (BRASIL, 2010). 

Como umas das estratégias na prevenção da obesidade, o exercício físico e os 

hábitos alimentares tem papel adjuvante no seu tratamento, pois o gasto energético



24 

 

proveniente da atividade física e a ingestão calórica da dieta alimentar se mostram 

comograndes aliados na perda de massa corporal. Estudos realizados com adultos e jovens 

têm demonstrado que a composição da dieta e os níveis de atividade física representam os 

principais moduladores da quantidade de gordura corporal (DÂMASO et. al., 1995; 

POLLOCK e WILMORE, 1993). 

Neste sentido, acredita-se que estudantes da área da saúde que possuem o 

conhecimento sobre os efeitos deletérios da obesidade à saúde devam apresentar hábitos 

diários de controle e prevenção dessa doença.  

 

 

2.2. ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Os cursos de Medicina, Enfermagem, Educação Física e Odontologia, assim como 

outros cursos da área da saúde, além dos conhecimentos específicos, necessitam de um 

currículo mínimo para homogeneizar o conteúdo teórico a ser transmitido aos aspirantes das 

profissões da área da saúde.  

Deste modo, disciplinas como Anatomia Humana, Bioquímica, Biologia Celular, 

Biofísica, Fisiologia Humana, Psicologia Geral, Microbiologia Geral, Saúde e Nutrição, 

Nutrição Básica são disciplinas comuns à maioria desses cursos e que vão propiciar um 

embasamento teórico sobre aspectos relacionados à saúde para esses futuros profissionais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008). 

Segundo catálogo de cursos da Universidade Federal de Sergipe, a graduação em 

Educação Física tem como objetivo a formação de profissionais para prestação de serviços à 

comunidade que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, por meio: da capaci-

tação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento físico; da 

obtenção do bem-estar, qualidade de vida, consciência, expressão e estética do movimento; da 

prevenção de doenças e problemas posturais; da compensação de distúrbios funcionais; da 

aquisição e melhora da autonomia, autoestima, cooperação, solidariedade, integração, 

cidadania, de relações sociais e preservação do meio ambiente (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE, 2010).  

Para alcançar esse objetivo os alunos do curso de Educação Física estudam, por 

no mínimo 4 anos, disciplinas básicas como Bioquímica, Biologia Celular, Fisiologia Básica, 

Psicologia Geral e disciplinas mais específicas como Bases da Anatomia para Educação
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Física, Desenvolvimento Motor, Cineantropometria, Aprendizagem Motora em Educação 

Física, e disciplinas focando modalidades esportivas como Atletismo, Natação, Voleibol, 

Futebol, Basquetebol, entre outros (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008).  

O curso de Enfermagem tem como objetivo a formação de profissionais aptos a 

prestar assistência ao indivíduo na atenção básica e nos serviços de média e alta complexidade 

que se propõem a promover a saúde, prevenir doenças, tratar e reabilitar indivíduos, família e 

comunidades (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2010).  

Para atingir esse objetivo os alunos estudam, por no mínimo 4,5 anos, disciplinas 

como Bioquímica, Anatomia Humana, Biologia Celular, Biofísica, Nutrição Básica, 

Fisiologia Humana, Psicologia Geral, Introdução à Saúde Pública, Didática aplicada à 

Enfermagem, Farmacologia, Parasitologia Humana, Imunologia e Exercício da Enfermagem 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008). 

No curso de Medicina, um dos cursos mais tradicionais da Universidade Federal 

de Sergipe, o objetivo é formar médicos aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e viabilização da saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2010). 

Para tal fim os alunos estudam, por no mínimo 6 anos, disciplinas como 

Bioquímica, Anatomia Humana, Biologia Celular, Biofísica, Fisiologia Humana, Psicologia 

Geral, Saúde Coletiva, Medicina Interna, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia, 

Parasitologia Humana, Imunologia e Farmacologia (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2008). 

O curso de Odontologia tem como objetivo formar cirurgiões dentistas e clínicos 

gerais capazes de aplicar os princípios técnicos, científicos e éticos na prevenção, recuperação 

e manutenção da saúde buco-maxilo-facial das pessoas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2010). 

Para alcançar esse objetivo os alunos estudam, por no mínimo 5 anos, disciplinas 

básicas como Bioquímica, Elementos de Anatomia Humana, Biologia Celular, Fisiologia 

Humana, Psicologia Geral e disciplinas mais específicas como Anatomia e Escultura 

Dentária, Anatomia de Cabeça e Pescoço, Microbiologia e Imunologia Orais, Odontologia 

Social, Patologia Bucal e Odontopediatria (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 

2008).  

Ou seja, esses quatro cursos da área da saúde, seguindo cada especificidade, têm 

como objetivo formar profissionais que orientem a comunidade à adoção de hábitos diários 

que promovam a saúde, e para tal, possuem em suas grades curriculares disciplinas que
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instrumentalizam esses futuros profissionais a exercerem suas profissões de forma eficaz. 

Por isso, presume-se que os alunos dos cursos citados detêm o conhecimento 

acerca dos malefícios à saúde causados pelo hábito de fumar e de ingerir bebida alcoólica e 

sobre a importância da prática de exercício físico, da aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis e do controle do percentual de gordura para prevenção de doenças e manutenção da 

saúde.  

Neste sentido, acredita-se que os alunos formandos nesses cursos devam possuir 

informações suficientes para compreender a importância de adotar em suas próprias vidas 

hábitos diários que condigam com sua futura prática profissional. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa consistiu em um estudo descritivo comparativo, de corte 

transversal, pois explora as relações que existem entre as variáveis, observando-as, 

comparando-as, descrevendo o fenômeno em um dado momento (THOMAS et. al., 2002). 

 

 

3.2. POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

A pesquisa teve como população os universitários dos 1º e último períodos dos 

cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Educação Física da Universidade Federal de 

Sergipe nos semestres 2009/2 e 2010/1.  

Para identificação dos alunos que fizeram parte do estudo, foram solicitadas junto 

ao Departamento de Administração Acadêmica e às secretarias dos departamentos dos cursos 

de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Educação Física da Universidade Federal de 

Sergipe listas contendo o nome dos alunos ingressantes e prováveis concluintes nos semestre 

2009/2 e 2010/1. Desta forma, a população compreendeu 541 indivíduos, sendo 320 do 1º 

período e 221 do último período (Tabela 1).  

Contudo, dos 541 indivíduos que deveriam compor a pesquisa, 154 não 

compareceram ou não concordaram em participar dos procedimentos de coleta de dados. 

Deste modo, como a pesquisa dependia da disponibilidade e ação voluntária de cada 

universitário, a coleta de dados foi realizada com um total de 387 indivíduos, amostra que 

corresponde a 72% da população, sendo 238 alunos do 1º período e 149 do último (Tabela 1). 
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Tabela 1: Representação por curso da população total e participante do estudo.  

CURSOS 

NÚMERO DE UNIVERSITÁRIOS 

1° Período 

 

1° Período 

(participantes) 

Último 

período 

Último período 

(participantes) 

Enfermagem  70 53 37 30 

Educação Física 100 74 79 49 

Medicina 100 77 73 43 

Odontologia 50 34 32 27 

Total 320 238 221 149 

 

 

3.3. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe, sendo aprovada em 06/07/2009 sob o registro número CAAE – 

0027.0.107.000-09. A coleta de dados foi realizada no período entre agosto de 2009 a junho 

de 2010. 

Para localização dos alunos participantes da pesquisa foram adquiridas, junto ao 

Departamento de Administração Acadêmica, listas de presença das disciplinas pertencentes à 

grade curricular dos 1º e último períodos dos cursos estudados. Posteriormente, foi solicitado 

aos professores responsáveis pelas disciplinas um período de 30 minutos da aula para 

realização da coleta dos dados. Os alunos que não compareceram às aulas ou não estavam 

matriculados nas disciplinas foram convidados por e-mails ou por telefone a participar da 

coleta de dados em data e local previamente marcados.  

Inicialmente foi solicitada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A) pelos universitários, para posterior realização dos seguintes 

procedimentos: 

1. Cálculo do Índice de Massa Corporal (kg/m²) e do percentual de gordura para 

determinar o nível de obesidade.  

2. Levantamento da freqüência do consumo semanal de alimentos saudáveis e de 

alimentos não-saudáveis, para determinar a qualidade da alimentação geralmente ingerida. 

3. Cálculo do gasto energético diário (kcal/kg/dia) para mensurar o nível de 

atividade física. 
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4. Levantamento do consumo semanal regular de álcool (doses/dia) e de tabaco 

(cigarros/dia), idade com que começou a fazer uso de forma regular e se esse hábito foi 

adquirido antes ou após o início do curso de graduação. 

 

 

3.3.1. Nível de obesidade 

 

O nível de obesidade foi verificado por meio do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC) e do percentual de gordura (%G). Para cálculo do IMC foi necessária a 

mensuração da massa corporal e da estatura, cujos dados foram submetidos à seguinte 

fórmula (PETROSKI, 2003; PITANGA, 2004):  

  

IMC (kg/m²) = massa corporal 

             (estatura)² 

 

 Na classificação do nível de obesidade por meio do resultado do IMC foram 

utilizados os pontos de corte da tabela da Organização Mundial da Saúde (Anexo A) 

(FERNANDES FILHO, 2003). 

Para obtenção do %G foi utilizado o protocolo de Faulkner, que consiste na 

verificação de quatro dobras cutâneas: tríceps (TR), subescapular (SB), supra-ilíaca (SI) e 

abdome (AB) utilizando-se a seguinte equação (PETROSKI, 2003; PITANGA, 2004): 

 

 G% = [(TR +SI +SB + AB) x 0,153 + 5, 783] 

 

Na classificação do nível de obesidade por meio do resultado do %G foram 

utilizados os pontos de corte da tabela adaptada de Heyward e Stolarczyk (1996) para adultos 

(Anexo A) (PITANGA, 2004).  

 

 

3.3.2. Hábito alimentar 

 

Após a mensuração do nível de obesidade foi aplicado um questionário (Anexo 

B), já validado e utilizado em outros estudos, para identificar a qualidade da alimentação 

geralmente ingerida, o nível de atividade física, o consumo de álcool e de tabaco em uma
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semana normal dos universitários (BOUCHARD et. al.; 1983; FARIAS JÚNIOR, 2002).  

Inicialmente o questionário faz o levantamento dos dados de identificação, para 

posteriormente investigar a ingestão alimentar. As informações sobre os hábitos alimentares 

foram baseadas na freqüência de consumo semanal de 8 grupos alimentares, sendo 4 

considerados saudáveis e 4 não-saudáveis (FARIAS JÚNIOR, 2002). 

Fazem parte do grupo de alimentos saudáveis: 1) Leite e derivados; 2) Carnes, 

aves, peixes; 3) Frutas; e 4) Verduras. Já no grupo de alimentos não-saudáveis estavam: 1) 

Refrigerantes; 2) Doces; 3) Frituras, batata frita, salgadinhos; e 4) Hambúrguer, salsicha, 

salgados. Para cada grupo alimentar o avaliado assinalava uma das quatro categorias 

referentes à freqüência de consumo semanal utilizando a seguinte escala: 1) Não consumo; 2) 

Consumo de 1 a 3 dias; 3) Consumo de 4 a 6 dias; 4) Consumo todos os dias (Anexo B).  

O grupo dos alimentos saudáveis foi composto por alimentos que quanto maior a 

freqüência de consumo, maior seriam as implicações positivas à saúde. E o grupo dos 

alimentos não-saudáveis foi formado por alimentos que quanto maior a freqüência de 

consumo, maior deveriam ser as implicações negativas à saúde (FARIAS JÚNIOR, 2002). 

Dessa forma, pensando em termos de saúde, espera-se uma maior freqüência de consumo de 

alimentos saudáveis e uma menor freqüência de consumo de alimentos não-saudáveis.  

 

 

3.3.3. Nível de atividade física 

 

A segunda parte do questionário fez o levantamento das informações referentes ao 

nível de atividade física por meio de um instrumento retrospectivo de auto-recordação 

proposto por Bouchard et. al. (1983).  

O registro das atividades diárias foi efetuado pelos próprios avaliados, a partir de 

instruções prévias, a respeito de 3 dias da semana, um dia do final de semana (domingo) e 

dois dias da semana, entre segunda e sexta-feira, sendo um dia mais ativo e outro menos ativo. 

Para tanto, o dia foi dividido em 36 períodos de 30 minutos cada (6 da manhã até as 24 horas) 

e para cada período de 30 minutos o avaliado identificava o tipo de atividade física realizada 

por meio de um número (de 1 a 9) existente na tabela do questionário. Quanto maior o 

número, maior era o gasto energético da atividade física (Anexo B). 

Para cálculo da demanda energética diária em kcal/kg/dia foram realizados os 

seguintes procedimentos: 
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1- Verificou-se a frequência de resposta dos números em cada dia (quantos 

números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 existiam em cada dia). 

2- Calculou-se a média ponderada dos 3 dias para cada número, por meio da 

seguinte fórmula, exemplificada para o número 1: 

 

Cálculo para o número 1 =  

[(N° de 1 no dia mais ativo + N° de 1 no dia menos ativo) x 5] + (N° de 1 no domingo x 2) 

                                           2                                            

      7 

 

3- Após obter a média ponderada para cada número (de 1 a 9), foi multiplicado o 

resultado de cada categoria pelos equivalentes energéticos do quadro 1 (BOUCHARD et. al., 

1983):  

 

  Quadro 1: Equivalentes do gasto energético para cálculo do nível de atividade física 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Equivalente 

(kcal/kg/30 min) 
0,52 0,76 1,14 1,38 1,68 2,4 2,8 3 4 

   Fonte: Adaptado de Bouchard et. al. (1983). 

 

4- Ao final, somou-se o resultado de todas as categorias (1 a 9), obtendo o gasto 

energético em kcal/kg/dia. Para classificação do nível de atividade física foram utilizados os 

pontos de corte da tabela proposta por Cale (1994) (Anexo A). 

 

 

3.3.4. Consumo de álcool e tabaco 

  

A terceira parte do questionário fez o levantamento das informações referentes ao 

consumo de álcool e fumo.  

Tanto para o álcool quanto para o fumo, foi questionado o uso de forma regular 

(consumir pelo menos 1 vez por semana), a quantidade de doses ou cigarros consumidos por 

dia, a idade com que os universitários passaram a fazer uso de forma regular e se foi antes ou 

após o início do curso.  
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3.4. INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada pela autora com a colaboração de estagiários 

(voluntários) do 5° período do curso de Educação Física. Os estagiários, previamente 

treinados, ficaram responsáveis pela mensuração da massa corporal e da estatura, e pela 

entrega dos questionários aos alunos. A autora do estudo realizou as medidas das dobras 

cutâneas, explicou a forma de preenchimento do questionário, e solucionou eventuais dúvidas 

que os alunos apresentavam.  

Para coleta de dados do nível de obesidade, mensurado por meio do cálculo do 

Índice de Massa Corporal e do percentual de gordura, foi necessário o auxílio de formulário 

antropométrico (Apêndice B).  

Para mensuração do Índice de Massa Corporal utilizou-se uma balança digital do 

tipo Plenna  com escala de 100g para aferir a massa corporal, e uma fita métrica metálica 

afixada à parede com escala de 0,1 cm para verificação da estatura.  

Na mensuração do percentual de gordura utilizou-se um adipômetro da marca 

Sanny® com precisão de 1mm para aferição das dobras cutâneas.  

Para determinar a qualidade da alimentação geralmente ingerida, o nível de 

atividade física, o consumo de álcool e de tabaco em uma semana normal dos universitários 

foi necessário a utilização de 387 questionários (Anexo B).  

 

 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na seqüência à tabulação e conferência dos dados, as informações foram 

transportadas e analisadas com auxílio de programa estatístico SPSS – versão 17.0 e Medcalc 

versão 10.3.0.0.  

Inicialmente, foram utilizados os recursos da estatística descritiva. Para 

determinar as diferenças entre os diversos grupos foram utilizados os testes Kruskal Wallis, 

ANOVA, Teste t de Student para amostras independentes e proporção do Qui-quadrado, no 

que coube, respeitando-se o nível de significância de p ≤ 0,05 (BARROS e REIS, 2003; 

THOMAS et. al., 2002). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados da estatística descritiva, descrevendo em 

cada curso e período a média e o desvio padrão da idade dos avaliados, o percentual por 

gênero e o percentual dos avaliados que trabalhavam.  

 

Tabela 2: Caracterização dos universitários do 1° e último períodos dos cursos de 

Enfermagem, Educação Física, Medicina e Odontologia da Universidade Federal de Sergipe 

nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

VARIÁVEIS CURSOS 

1° PERÍODO 
Enfermagem 

(n=53) 

Educação 

Física (n=74) 

Medicina 

(n=77) 

Odontologia 

(n=34) 

Idade (anos) 19,8 ± 2,6 20,9 ± 5,7 20,2 ± 3 19 ± 1,6 

    Gênero 
♂ 21 %  50 %  62 %  47 %  

♀ 79 % 50 % 37,7 % 53 % 

Trabalha 13 % 24 % 20 % 3 % 

ÚLTIMO PERÍODO 
Enfermagem 

(n=30) 

Educação 

Física (n=49) 

Medicina 

(n=43) 

Odontologia 

(n=27) 

Idade (anos) 23,2 ± 1,2 25,1 ± 4,4 24,7 ± 1,5 23,8 ± 1,8 

  Gênero 
♂ 3 %  45 %  51 %  22 %  

♀ 97 % 55 % 49 % 78 % 

Trabalha 7 % 76 % 16 % 7 % 

  ♀ Feminino     ♂ Masculino 

 

Observa-se na Tabela 2 que tanto as médias da idade entre os ingressantes e entre 

os formandos dos cursos estudados são semelhantes, pois não houve diferença significativa, 

demonstrando uma homogeneidade nesse aspecto entre os grupos. Já com relação ao gênero, 

os cursos se apresentam heterogêneos, pois houve predominância de mulheres nos cursos de 
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Enfermagem, tanto no 1° quanto no último período, e Odontologia somente no último 

período; houve predominância de homens no 1° período de Medicina; e uma distribuição 

equilibrada entre mulheres e homens no curso de Educação Física tanto no 1° período quanto 

no último, e no curso de Odontologia no 1° período. 

Quanto ao trabalho, em quase todos os cursos um pequeno número de 

universitários trabalhava, exceto no curso de Educação Física que apresentou o maior 

percentual de trabalhadores tanto no 1° quanto no último período, fato possivelmente 

explicado pelo nível sócio-econômico destes universitários, já que segundo dados da 

Coordenação de Concurso Vestibular da Universidade Federal de Sergipe, dos alunos 

aprovados no vestibular de 2009 eram oriundos de escolas particulares 97% no curso de 

Medicina, 85% no de Odontologia, 90% no de Enfermagem, enquanto que no curso de 

Educação Física apenas 44%, sendo que os 56% dos alunos restantes desse curso eram 

provenientes de escolas públicas. Nos anos de 2006, 2007 e 2008 os dados foram 

semelhantes. (COORDENAÇÃO DE CONCURSO VESTIBULAR, 2010). 

 Desta forma, os alunos do curso de Educação Física, que são em sua maior parte 

provenientes de escolas públicas, diante das necessidades financeiras diárias se vêem 

obrigados a trabalhar antes de concluir o curso de graduação.  

 

 

4.2. HÁBITOS ALIMENTARES 

 

Na Tabela 3 é explanada a freqüência do consumo semanal de alimentos 

saudáveis pelos alunos do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados, referente a 4 grupos 

alimentares: 1- Leite e derivados; 2- Carnes; 3- Frutas; e 4- Verduras. 

Os dados indicam que nos cursos pesquisados prevaleceu a freqüência de 

consumo de 1 a 3 dias por semana para todos os grupos de alimentos, exceto para a carne 

onde a maioria dos universitários consumia todos os dias.  

Quando comparada a ingestão alimentar entre os universitários dos 1⁰ e último 

períodos em cada curso observou-se diferença significativa apenas em Enfermagem para o 

consumo da carne na categoria de freqüência de “1 a 3 dias por semana” (p= 0,04), sendo que 

os calouros consumiam com maior freqüência que os formandos. Esses resultados mostram 

que em todos os cursos houve baixa freqüência de ingestão de alimentos saudáveis tanto pelos 

universitários do 1⁰ período quanto do último. 
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Tabela 3: Percentual do consumo semanal de alimentos saudáveis pelos alunos do 1⁰ e último períodos de diferentes cursos da área da saúde da 

Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1 

GRUPO 

ALIMENTAR 
CONSUMO 

CURSOS 

ENFERMAGEM EDUCAÇÃO FÍSICA MEDICINA ODONTOLOGIA 

Calouros 

(n= 53) 

Formandos 

(n= 30) 

Calouros 

 (n= 74) 

Formandos 

(n= 49) 

Calouros 

 (n= 77) 

Formandos 

(n= 43) 

Calouros 

 (n= 34) 

Formandos 

(n= 27) 

Leite e 

derivados 

Não consome 9 % 3 % 7 % 6 % 5 % 0 % 9 % 0 % 

1 a 3 dias 38 % 57 % 43 % 47 % 39 % 33 % 35 % 44 % 

4 a 6 dias 19 % 20 % 30 % 20 % 23 % 33 % 27 % 30 % 

Todos os dias 34 % 20 % 20 % 27 %  33 % 34 % 29 % 26 % 

Carnes 

Não consome 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

1 a 3 dias   6 % *   23 % * 16 % 10 % 5 % 9 % 18 % 19 % 

4 a 6 dias 22 % 17 % 27 % 20 % 23 % 14 % 32 % 22 % 

Todos os dias 72 % 60 % 57 % 70 %    72 % ** 75 %   50 % ** 59 % 

Frutas 

Não consome 17 % 17 % 5 % 10 % 12 % 9 % 18 % 7 % 

1 a 3 dias 51 % 47 % 55 % 49 % 49 % 44 % 56 % 52 % 

4 a 6 dias 21 % 23 % 22 % 25 % 23 % 21 % 17 % 33 % 

Todos os dias 11 % 13 % 18 % 16 % 16 % 26 % 9 % 8 % 

Verduras 

Não consome 13 %  § 7 % 10 %  & 16 % 34 %  § & 13 % 17 % 7 % 

1 a 3 dias 34 %  § # 53 % 41 %  & 39 % 62 %  § & 39 %   59 % # 56 % 

4 a 6 dias 36 %  § # 30 % 23 %  & 25 % 4 %  § & 29 %   12 % # 19 % 

Todos os dias 17 %  § 10 % 26 %  & 20 % 0 %  § & £ 19 %   12 % £ 18 % 

£ & § # ** * p < 0,05 
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Dados semelhantes foram encontrados em outros estudos como o de Marcondelli 

et. al. (2008), com 281 estudantes da área da saúde da Universidade de Brasília, que 

apresentaram um pequeno percentual de consumo de leite e derivados (23,1%) e de frutas e 

verduras (24,9%); e o de Feitosa et. al. (2010), com 718 estudantes da Universidade Federal 

de Sergipe, que apresentaram consumo inadequado de frutas (67,7 %) e de verduras e 

legumes (84,4 %), porém com consumo adequado de carne (80,2%). 

Quando comparado o consumo alimentar dos universitários do 1⁰ e último 

período entre os cursos foi encontrada diferença significativa apenas entre os alunos do 1⁰ 

período no consumo de carnes e verduras.  

Na ingestão da carne houve diferença significativa entre os cursos de Medicina e 

Odontologia na categoria de consumo “Todos os dias” (p= 0,04), sendo que os alunos de 

Medicina ingeriam carne com maior frequência.  

Na ingestão das verduras houve diferença significativa entre o curso de 

Enfermagem e Odontologia nas categorias de consumo “1 a 3 dias” (p= 0,04) e “4 a 6 dias” 

(p= 0,02);  entre o curso de Medicina com os de Enfermagem e Educação Física em todas as 

categorias de consumo, e entre Medicina e Odontologia na categoria “Todos os dias” (p= 

0,01), sendo os alunos de Medicina e Odontologia os que menos consumiam verduras.  

Esses resultados demonstram que o curso de Odontologia foi o que apresentou 

menor freqüência de consumo de alimentos saudáveis dentre os cursos estudados. 

Na Tabela 4 é explanada a freqüência do consumo semanal de alimentos não-

saudáveis pelos alunos do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados, referente a 4 grupos 

alimentares: 1- Refrigerantes; 2- Doces; 3- Frituras; e 4- Salgados. 

Os dados indicam que prevaleceu a freqüência de consumo de 1 a 3 dias por 

semana para todos os grupos de alimentos. Quando comparado os dados entre os 

universitários dos 1⁰ e último períodos em cada curso observou-se que não houve diferença 

significativa entre a ingestão alimentar, demonstrando uma homogeneidade entre esses 

estudantes no consumo de alimentos não-saudáveis. 

Outras pesquisas mostram essa ingestão de alimentos não-saudáveis por 

universitários. Vieira et. al. (2002), em pesquisa com 185 universitários entre 18 e 19 anos, 

observaram que 46,5% ingeriam gorduras e doces em uma frequência de 5 a 7 vezes por 

semana; Em Marcondelli et. al. (2008) foi encontrado um alto percentual de indivíduos com 

consumo inadequado de refrigerantes e doces (74,0%), e em Feitosa et. al. (2010) 48,9% 

apresentaram hábito alimentar inadequado para o consumo de frituras, embutidos e doces. 
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Tabela 4: Percentual do consumo semanal de alimentos não-saudáveis pelos alunos do 1⁰ e último períodos de diferentes cursos da área da saúde 

da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1 

GRUPO 

ALIMENTAR 
CONSUMO 

CURSOS 

ENFERMAGEM EDUCAÇÃO FÍSICA MEDICINA ODONTOLOGIA 

Calouros 

(n= 53) 

Formandos 

(n= 30) 

Calouros 

(n= 74) 

Formandos 

(n= 49) 

Calouros 

(n= 77) 

Formandos 

(n= 43) 

Calouros 

(n= 34) 

Formandos 

(n= 27) 

Refrigerante 

Não consome 19 % 23 % 13 % 14 % 16 % 12 % 9 % 7 % 

1 a 3 dias 74 % 77 % 76 % 63 % 61 % 77 % 67 % 78 % 

4 a 6 dias 4 %  0 % # 7 % 18 % # 14 % 11 % 12 % 11 % 

Todos os dias 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 0 % 12 % 4 % 

Doces 

Não consome 9 % 7 %  16 % * 12 %  4 % * 2 % 6 % 4 % 

1 a 3 dias 63 % 60 % 64 % 61 % 62 % 70 % 71 % 59 % 

4 a 6 dias 19 % 17 % 15 % 17 % 20 % 14 % 14 % 30 % 

Todos os dias 9 % 16 % 5 % 10 % 14 % 14 % 9 % 7 % 

Frituras 

Não consome 35 % 23 % 32 % 27 % 30 % 30 % 29 % 18 % 

1 a 3 dias 55 % 67 % 61 % 57 % 61 % 65 % 50 % 71 % 

4 a 6 dias 6 % 7 % 5 % 16 % 8 % 5 % 18 % 11 % 

Todos os dias 4 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 % 3 % 0 % 

Salgados 

Não consome   53 % ** 57 % 35 % 49 %    34 % ** 40 % 44 % 37 % 

1 a 3 dias 43 % 43 % 58 % 45 % 62 % 58 % 47 % 63 % 

4 a 6 dias 4 % 0 % 5 % 6 % 4 % 2 % 9 % 0 % 

Todos os dias 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

# ** * p < 0,05 
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Quando comparado o consumo alimentar dos universitários do 1⁰ e último 

período entre os cursos foi encontrada diferença significativa entre os alunos do 1⁰ período no 

consumo de doces e salgados, e no último período no grupo dos refrigerantes. 

Na ingestão dos doces houve diferença significativa entre o curso de Educação 

Física e Medicina na categoria “Não consome” (p= 0,02), sendo que o curso de Medicina 

consumia doces com maior frequência. Na ingestão dos salgados houve diferença 

significativa entre o curso de Enfermagem e Medicina na categoria “Não consome” (p= 0,04), 

e o curso de Medicina também consumia salgados com maior frequência.  

Na ingestão dos refrigerantes houve diferença significativa entre o curso de 

Enfermagem e Educação Física na categoria de consumo “4 a 6 dias” (p= 0,03), sendo que o 

curso de Educação Física ingeria refrigerantes com maior frequência.  

Nas tabelas sobre o consumo alimentar (3 e 4) observa-se que tanto os 

universitários do 1⁰ quanto do último período de cada curso consumiam tanto alimentos 

saudáveis (leite, carne, frutas e verduras) como alimentos não-saudáveis (refrigerantes, doces, 

salgados e frituras) numa freqüência de 1 a 3 dias por semana.  

Assim, chama-se a atenção para a regularidade de consumo de alimentos não-

saudáveis e a baixa freqüência de consumo de alimentos saudáveis, quadro que futuramente 

poderá acarretar prejuízos à saúde. A Figura 1 apresenta a freqüência do consumo semanal de 

alimentos saudáveis e não-saudáveis da população estudada, independente de período e curso, 

para uma melhor visualização desse quadro alimentar. 

Como já mencionado, algumas pesquisas que avaliaram os hábitos alimentares de 

estudantes universitários também observaram uma baixa prevalência de alimentação saudável 

e uma elevada ingestão de alimentos doces e gordurosos (FEITOSA et. al., 2010; 

MARCONDELLI et. al., 2008; VIEIRA et. al., 2002), demonstrando que essa não é uma 

característica peculiar dos indivíduos desse estudo. Esse consumo alimentar inadequado 

também tem sido observado em escolares do ensino fundamental e médio.  

Levy et. al. (2010), em pesquisa com alunos do 9º ano do ensino fundamental de 

escolas públicas e privadas das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal, observaram que 

50,9% consumiam guloseimas, 37,2% refrigerantes, apenas 31,5% consumiam frutas e 31,2% 

hortaliças.  

Farias Júnior (2002) observou, em estudo com 1.107 escolares do ensino médio de 

Florianópolis, que houve frequência de consumo superior a 4 dias por semana de 28% dos 

alunos na categoria refrigerantes, 17,5% nas frituras e 34,9% nos doces. Com relação à 

ingestão diária de alimentos saudáveis, apenas um em cada três escolares consumia frutas
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Figura 1: Percentual de consumo semanal de alimentos saudáveis e não-saudáveis pelos alunos da área da saúde da Universidade Federal de 

Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1 
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e o consumo de verduras foi referido por 29% dos alunos.  

Esses dados apontam para a teoria de que a adoção de hábitos alimentares 

inadequados inicia na infância, fase escolar do ensino fundamental, firma-se na adolescência, 

período escolar do ensino médio, podendo ser mantida na vida adulta, fase do ensino superior.   

Quando comparado o consumo alimentar dos universitários entre os sexos foi 

encontrada diferença significativa no consumo de doces (p= 0,00) e salgados (p= 0,01), sendo 

que os doces eram consumidos com maior frequência pelas mulheres e os salgados pelos 

homens. Feitosa et. al. (2010) e Farias Júnior (2002), comparando os gêneros, também 

encontraram uma maior frequência de consumo de doces pelas mulheres. 

Esse hábito adotado pelos universitários pode ser explicado pelo excesso de 

tarefas escolares e pela falta de opção de locais que ofereçam refeições nutritivas e saborosas. 

Segundo Feitosa et. al. (2010) no ambiente universitário os alunos se deparam com o excesso 

de atividades acadêmicas, que inviabilizam a realização de refeições em casa, deixando o 

estudante dependente dos estabelecimentos comerciais que circundam a universidade e que, 

na maioria das vezes, só oferecem opções de lanches rápidos, práticos e de alto valor calórico. 

Além disso, esses alunos não apresentam hábitos alimentares saudáveis, como 

trazer lanche de casa ou mesmo comprar alimentos de baixo valor calórico e alto valor 

nutricional. Vieira et. al. (2002) comentam que os maus hábitos alimentares dos universitários 

podem ser influenciados pelos novos comportamentos e relações sociais que surgem no meio 

acadêmico, sugerindo indícios de compulsão alimentar em alguns alunos que, ansiosos, 

podem transformar a alimentação em “válvula de escape” para as situações de estresse físico e 

mental. 

Haberman e Luffey (1998) observaram que muitos hábitos alimentares adquiridos 

pelos universitários durante os anos cursados nas universidades continuam na idade adulta. 

Daí a importância que todos os cursos de graduação da área de saúde contemplem o tema da 

alimentação saudável em sua formação, e possibilitem também ações que auxiliem no 

estabelecimento de hábitos mais saudáveis, já que esses futuros profissionais serão 

multiplicadores dessas informações na sociedade e, inclusive, servirão de modelo de conduta 

para seus clientes, pacientes e alunos. 
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4.3. CONSUMO DE TABACO 

 

A Figura 2 mostra o consumo de tabaco em uma semana normal dos alunos do 1⁰ 

e último períodos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e Odontologia nos 

semestre 2009/2 e 2010/1. 

 

 

Figura 2: Percentual de consumo de tabaco pelos alunos do 1⁰ e último períodos de diferentes 

cursos da área da saúde da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1 

 

Os dados indicam que o curso de Enfermagem não apresentou fumantes, 

Educação Física possuía fumantes tanto no 1⁰ período quanto no último período, sendo o 

curso com maior percentual de formandos fumantes, Medicina só apresentou fumantes no 

último período e Odontologia no 1⁰ período.  

Os universitários fumantes do 1⁰ período dos cursos de Educação Física (n= 1) e 

Odontologia (n= 1) fumavam uma média de 4,5 dias/semana e 4 cigarros/dia. Os 

universitários fumantes do último período dos cursos de Educação Física (n= 2) e Medicina 

(n= 1) fumavam uma média de 5,8 dias/semana e 2 cigarros/dia. Quando comparado o 

consumo de tabaco em cada curso entre os universitários do 1⁰ e último períodos e entre os 

cursos não houve diferença significativa.  

Apesar do reduzido número de fumantes, chama-se atenção ao fato de que 67 % 

dos fumantes do último período começaram a fumar regularmente após o início do curso e a 

média de idade com que eles começaram a fumar regularmente foi de 18 ± 4,2 anos. 

Esses dados são coerentes com o panorama geral de fumantes no Brasil, já que 

nos últimos anos a ocorrência de fumantes tem sido reduzida devido a diversas ações 
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BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). 

Porém, o fato de existir formandos de cursos da área da saúde com o hábito de 

fumar, apesar de todo conhecimento científico sobre os malefícios do tabaco à saúde, e que, 

além disso, começaram esse hábito após o início do curso é algo que desperta a atenção.  

Outras pesquisas observaram uma maior ocorrência de universitários fumantes em 

cursos da área da saúde. Rodrigues et. al. (2008), em estudo com 446 dentistas do Distrito 

Federal, observaram que 22% eram fumantes regulares, 15% fumantes ocasionais, o número 

médio de cigarros consumidos era de 11,53 ± 7,3 cigarros/dia e a idade média dos indivíduos 

quando começaram a fumar foi de 17,1 ± 3,8 anos.  

Halty et. al. (2002), em pesquisa com 333 médicos do Rio Grande do Sul, 

encontraram 15,9% de fumantes regulares, 2,4% de fumantes ocasionais e 21,3% de ex-

fumantes, sendo que 86,8% dos fumantes iniciaram o hábito com média de idade de 18,2 ± 

5,2 anos. A motivação para começar a fumar apontada pelos entrevistados foi, principalmente, 

modismo (34%), vontade própria (30,2%) e influência de amigos (22,6%).  

Granville-Garcia et. al. (2009) pesquisou 107 alunos de Odontologia da 

Universidade Estadual da Paraíba, encontrando 7,1% de fumantes, 2,1% de ex-fumantes, 

sendo que 46,2% já estavam na faculdade quando começaram a fumar e a razão mais 

frequente para começar o hábito foi a influência de amigos (18,9%).  

Kerr-Corrêa et. al. (1999), em estudo com 3.725 alunos de medicina, observaram 

que 7% eram fumantes e destes universitários 2/3 tiveram o primeiro contato com o tabaco 

após o início do curso. 

O fato da maioria dos fumantes regulares começarem esse hábito antes dos 20 

anos, que é a média de idade de ingresso à universidade característica dessa amostra, e o fato 

de que os alunos ao entrarem na universidade tentam se identificar e se encaixar em grupos, 

seguem tendências e modas para se sentirem valorizados nesse novo universo que lhes é 

apresentado, é um alerta para a possível formação de um ambiente propício para o início do 

tabagismo.  

Segundo Escobedo et. al. (1993) o tabagismo durante a adolescência é um preditor 

para o hábito na idade adulta, daí a necessidade das universidades promoverem um ambiente 

saudável que propicie a formação de indivíduos conscientes da importância da adoção de 

hábitos de vida saudáveis e dos prejuízos causados à saúde pelo tabaco. 

Dessa forma, apesar de uma minoria dos universitários desta pesquisa ter o hábito 

de fumar, chama-se a atenção para o fato desse hábito ter começado após o início do curso, e 

que provavelmente continuará após a graduação, tornando-se uma contradição a futura
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atuação profissional desses universitários.   

 

 

4.4. CONSUMO DE ÁLCOOL 

 

A Figura 3 mostra o percentual de consumo de álcool em uma semana normal dos 

alunos do 1⁰ e último períodos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e 

Odontologia nos semestre 2009/2 e 2010/1. 
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Figura 3: Percentual de consumo de álcool pelos alunos do 1⁰ e último períodos de diferentes 

cursos da área da saúde da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1 
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seguido por Medicina, Odontologia e Enfermagem.  
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De forma similar, outras pesquisas mostram o consumo regular de álcool por 

universitários. Na pesquisa de Vieira et. al. (2002) 73,5% consumiam bebida alcoólica; em 

Marcondelli et. al. (2008) 40% dos estudantes consumiam bebidas alcoólicas semanalmente; 

Kerr-Corrêa et. al. (1999) mostram que 50% dos alunos relataram consumir álcool 

semanalmente no último mês; e no estudo de Silva et. al. (2007), com 146 estudantes da 

Universidade Estadual de Campinas, 73,3% eram usuários de bebidas alcoólicas, e destes, 

83,2% iniciaram o consumo antes da vida acadêmica. 

Esses achados também são coerentes com o panorama geral de consumo de álcool 

no Brasil, já que segundo dados do Ministério da Saúde nos últimos anos a ocorrência de 

consumo de álcool vem aumentando, especialmente entre adolescentes (BRASIL, 2010). 

Os universitários do 1⁰ período que consumiam álcool regularmente bebiam uma 

média de 1,5 dias/semana e uma média de 4,1 doses/dia. Os universitários do último período 

que consumiam álcool regularmente bebiam uma média de 1,7 dias/semana e uma média de 

3,7 doses/dia, sendo que destes, 35% começaram a beber regularmente após o início do curso. 

Esses resultados demonstram que, diferente do fumo, a maioria dos universitários 

já possuía o hábito de beber regularmente antes do início do curso, o que é confirmado pela 

média de idade com que começaram a beber regularmente (16,87 ± 2,76 anos). Essa 

precocidade no consumo de álcool também foi observada em estudo de Noal et. al. (2010), 

com 4.452 adolescentes do Rio Grande do Sul, sendo que 17,5% dos entrevistados já haviam 

experimentado álcool e a faixa etária desse primeiro contato foi entre 9 e 11 anos. 

Esses dados chamam a atenção, já que indivíduos que iniciam o hábito de beber 

no início da adolescência tendem a ter mais dificuldade em abandonar o hábito e podem 

desencadear algum problema de saúde em função do maior tempo de exposição (FARIAS 

JÚNIOR, 2002). 

Analisando o consumo regular de álcool, independente de período e curso, 

observou-se que 27,4% dos universitários possuíam esse hábito, sendo que os homens 

(18,9%) bebiam mais que as mulheres (8,5%) e houve diferença significativa (p= 0,00) entre 

os sexos quando comparado esse consumo. Outros estudos também encontraram um consumo 

regular de álcool maior entre os rapazes do que entre as moças (ALMEIDA FILHO et. al., 

2004; FARIAS JÚNIOR, 2002).  

Uma observação importante neste estudo é que todos os indivíduos que fumavam 

tinham o hábito de beber regularmente. Granville-Garcia et. al. (2009) e Barros e Nahas 

(2001) também encontraram associação significativa entre o hábito de fumar e o consumo de 

bebida alcoólica. 
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Outro aspecto que deve ser observado é que algumas pesquisas mostram que o 

consumo de álcool aumenta no decorrer dos períodos de estudo na universidade. No estudo de 

Silva et. al. (2007), dos alunos que bebiam regularmente, 84,1% responderam que o consumo 

de álcool elevou após a entrada na universidade; e em Kerr-Corrêa et. al. (1999) o consumo 

de álcool aumentava com o passar dos períodos de estudo. Dados do Ministério da Saúde 

também apontam uma associação entre o nível de escolaridade e o consumo abusivo de 

álcool, sendo que quanto mais anos de estudo, maior era o consumo de bebidas alcoólicas 

(BRASIL, 2010).  

Esses resultados refletem uma contradição, pois se o indivíduo tem acesso à 

informação, tem um nível de escolaridade elevado, conhece os malefícios que a dependência 

ao álcool pode trazer para a saúde e vida social, presume-se que esse conhecimento seria 

suficiente para causar e manter mudanças de hábitos em prol de uma melhor qualidade de 

vida, porém parece que isso não tem sido observado. 

Acredita-se que um dos motivos que levam os universitários a adquirir, manter e 

aumentar o consumo de bebidas alcoólicas seja a influência dos amigos associado a uma vida 

mais livre, sem cobrança familiar tão próxima, até porque muitos dos estudantes vindos do 

interior moram em repúblicas. Além disso, nesse período escolar várias são as oportunidades 

de festas e eventos universitários, pois o ambiente acadêmico não se restringe apenas às aulas, 

mas também às festas, reuniões com amigos nos finais de semana, entre outros, em que o 

consumo de álcool é rotineiro (SILVA et. al., 2007). 

Dessa forma, os profissionais que trabalham no ensino fundamental, médio e 

superior têm um papel de grande importância na adoção de planos e ações preventivas para 

proporcionar mudanças nos hábitos dos estudantes e comunidade.  

Assim, é necessário que da mesma forma como o governo e órgãos públicos têm 

atuado no combate ao tabaco, se adote uma postura mais agressiva no combate ao consumo 

excessivo do álcool, especialmente com adolescentes. Não se pode esquecer que é papel das 

universidades e outras instituições de ensino criar mecanismos educativos e servir de exemplo 

para as suas comunidades (CHOR, 1999; GRANVILLE-GARCIA et. al., 2009). 

Neste sentido, as universidades possuem um importante papel a cumprir, 

contribuir para a formação de percepções, atitudes e comportamentos mais positivos à saúde, 

para que os alunos não iniciem ou parem de consumir drogas como o tabaco e o álcool. 
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4.5. NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

A Tabela 5 mostra a média e o desvio padrão do gasto energético em relação ao 

gênero dos universitários do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados nos semestres 2009/2 

e 2010/1. 

 

Tabela 5: Gasto energético em relação ao gênero dos alunos do 1⁰ e último períodos de 

diferentes cursos da área da saúde da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 

2010/1.  

# ** * p < 0,05 

 

Os dados mostram que em cada curso os homens possuíam maior média de gasto 

energético que as mulheres, exceto nos formandos de Odontologia. Quando comparado o 

gasto energético entre os sexos houve diferença significativa entre os alunos do último 

período do curso de Educação Física (p=0,00) e nos alunos de Medicina tanto no 1⁰ período 

(p=0,00) quanto no último (p= 0,00), em que os homens possuíam maior gasto energético.  

Analisando o gasto energético independente de curso e período, os homens 

apresentaram média de 35,5 ± 6,4 kcal/kg/dia e as mulheres 33,4 ± 5,2 kcal/kg/dia, com 

registros de diferença significativa (p= 0,00). Outros estudos também observaram um maior 

índice de sedentarismo nas mulheres do que nos homens (COPETTI, 2009; FARIAS 

JÚNIOR, 2002; MARCONDELLI et. al., 2008). 

Gasto Energético 

(kcal/kg/dia) 

CURSOS 

Enfermagem  
Educação 

Física  
Medicina  Odontologia  

1⁰ P
E

R
ÍO

D
O

 

Homens 
33,4 ± 3,9  

(n=11) 

38,2 ± 7,5  

(n=37) 

35 ± 5,5  

(n=48) ** 

33,5 ± 6,2  

(n=16) 

Mulheres 
32,1 ± 3,8  

(n=42) 

34,4 ± 6,4  

(n=37) 

31,1 ± 3,3  

(n=29) ** 

30,9 ± 6,1  

(n=18) 

Gasto Energético 

(kcal/kg/dia) 
Enfermagem  

Educação 

Física  
Medicina  Odontologia  

Ú
L

T
IM

O
 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Homens 
37,2  

(n=1) 

37,5 ± 8,2  

(n=22) * 

33,5 ± 4,8 

(n=22) # 

33,3 ± 3,8 

(n=6) 

Mulheres 
36,8 ± 5,3 

 (n=29) 

35,2 ± 3,8 

 (n=27) * 

31,3 ± 3,1 

 (n=21) # 

35 ± 6,3 

 (n=21) 
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Esses resultados podem ser explicados por aspectos de ordem sociocultural, já que 

desde cedo, indivíduos do sexo masculino são estimulados a praticar atividades físicas como 

jogar futebol, pedalar, correr, e por sua vez as mulheres, consideradas frágeis e delicadas, são 

estimuladas a praticar atividades menos intensas e com menor gasto energético (COPETTI, 

2009). 

Utilizando os padrões de referência para o nível de atividade física propostos por 

Cale (1994) (Anexo A), observou-se que quase todas as médias foram classificados como 

Inativas ou Muito Inativas, exceto os homens do 1⁰ e último períodos do curso de Educação 

Física que se enquadraram na classificação Moderadamente Ativos. Comparando-se o gasto 

energético entre os alunos do 1⁰ e último períodos em cada curso não foi encontrada diferença 

significativa, demonstrando que o perfil de prática de atividade física entre os alunos calouros 

e os formandos são semelhantes. 

Esses achados demonstram que o conhecimento científico adquirido pelos 

formandos não surtiu grandes efeitos na adoção de comportamentos ativos, inclusive no curso 

de Educação Física, o que desperta atenção, já que esses futuros profissionais serão os 

responsáveis por incentivar a comunidade à prática da atividade física.   

Segundo o catálogo de cursos da Universidade Federal de Sergipe, o curso de 

Educação Física tem, entre outras funções, o objetivo de formar profissionais que favoreçam o 

desenvolvimento da educação e da saúde por meio da capacitação e/ou restabelecimento de 

níveis adequados de desempenho e condicionamento físico (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE, 2010). Contudo, os formandos de Educação Física, e dos outros cursos 

estudados, apesar de conhecerem a importância da realização de atividade física para a saúde, 

não estão colocando em prática esse conhecimento nas suas vidas. 

A Tabela 6 apresenta a média e o desvio padrão do gasto energético dos 

universitários dos cursos estudados nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

Quando comparado o gasto energético entre os cursos houve diferença 

significativa entre os alunos do 1⁰ período de Educação Física com os de Odontologia (p= 

0,00), Enfermagem (p= 0,00) e Medicina (p= 0,02), sendo que o curso com maior gasto 

energético era o de Educação Física, seguido pelo de Medicina, Enfermagem e Odontologia. 

Entre os alunos do último período houve diferença significativa entre o curso de Medicina 

com os de Enfermagem (p= 0,00) e Educação Física (p= 0,00), sendo que o curso com maior 

gasto energético era o de Enfermagem, seguido pelo de Educação Física, Odontologia e 

Medicina. 
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Tabela 6: Gasto energético dos alunos de diferentes cursos da área da saúde da Universidade 

Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1.  

€ ¥ £ § & # ** * p < 0,05 

 

Quando comparado o gasto energético entre os alunos independente de período 

houve diferença significativa entre o curso de Educação Física com os de Odontologia (p= 

0,00), Enfermagem (p= 0,03) e Medicina (p= 0,00), sendo que o curso com maior gasto 

energético era o de Educação Física, seguido por Enfermagem, Odontologia e Medicina. 

Esses dados mostram que apesar de sedentários, os alunos de Educação Física 

apresentaram maior gasto calórico diário que os alunos dos outros cursos, fato provavelmente 

explicado pela existência de disciplinas práticas e esportivas na graduação em Educação 

Física. Dados semelhantes foram encontrados por Marcondelli et. al. (2008), em que o curso 

de Educação Física apresentou menor percentual de sedentários quando comparado com os 

outros cursos estudados (Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia), embora 

os valores chegassem a 44,3% de inativos.  

Outro fator que pode explicar o maior gasto energético dos alunos de Educação 

Física é o trabalho, já que nesse curso um grande percentual de alunos trabalhava. Quando 

comparado o gasto energético considerando a variável trabalho houve diferença significativa 

(p= 0,01), sendo que, apesar de classificados como Inativos, os estudantes que trabalhavam 

possuíam maior gasto energético. 

Para melhor visualização da ocorrência de sedentarismo na população estudada, a 

Figura 4 mostra o percentual de classificação do nível de atividade física segundo proposta de 

Cale (1994) (Anexo A) dos universitários do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados nos 

semestres 2009/2 e 2010/1. 

Gasto Energético 

(kcal/kg/dia) 

CURSOS 

Enfermagem  
Educação 

Física  
Medicina  Odontologia  

1° Período 
32,4 ± 3,8  

(n=53) § 

36,2 ± 7,1  

(n=74) * # § 

33,6 ± 5,1  

(n=77) # 

32,1 ± 6,2  

(n=34) * 

Último período 
36,8 ± 5,2  

(n=30) ** 

36,2 ± 6,2  

(n=49) £ 

32,3 ± 4,1  

(n=43) £ ** 

34,6 ± 5,8  

(n=27) 

Gasto energético total 
34 ± 4,8  

(n=83) ¥ 

36,2 ± 6,8  

(n=123) € & ¥ 

33,1 ± 4,8  

(n=120) & 

33,2 ± 6,1  

(n=61) € 
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# * p < 0,05 

Figura 4: Percentual do nível de atividade física dos alunos da área da saúde da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1. 
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Observa-se que o perfil da maioria dos alunos em todos os cursos classificava-se 

como Muito Inativo ou Inativo, representando um gasto calórico insuficiente para garantir 

benefícios à saúde e condicionamento físico.  

Quando os grupos de classificação são comparados entre os alunos do 1⁰ e último 

períodos em cada curso foi encontrada diferença significativa apenas no curso de 

Enfermagem nas categorias Muito Inativo e Ativo, sendo que no 1⁰ período existiam maior 

quantidade de alunos Muito Inativos e menor quantidade de alunos Ativos, demonstrando 

uma melhora no perfil da prática de atividade física dos alunos formandos. 

Analisando a ocorrência de sedentarismo na população estudada, independente do 

curso, foi observado que 13% eram Muito Ativos, 11% Ativos, 27% Inativos e 49% Muito 

Inativos. Considerando que as classificações Muito Inativo e Inativo representam um gasto 

energético insuficiente para os padrões mínimos de saúde, pode-se dizer que 76% da 

população estudada eram sedentários.  

Outras pesquisas têm demonstrado essa ocorrência de sedentarismo em 

universitários de cursos da área da saúde. Marcondelli et. al. (2008) encontraram que 65,5% 

dos estudantes eram sedentários; Oliveira et. al. (2008), em pesquisa com 349 alunos da área 

da saúde da Fundação de Ensino Superior de Passos (Minas Gerais), observaram que 57,9% 

dos entrevistados eram sedentários. 

Várias são as justificativas apresentadas pelos estudantes para o sedentarismo. Na 

pesquisa de Marcondelli et. al. (2008) as principais causas apontadas foram falta de tempo 

(66,7%), falta de disposição (21,2%), falta de dinheiro (10,6%) e falta de local adequado 

(1,5%). No estudo de Copetti (2009) as principais barreiras foram preguiça/cansaço, falta de 

local adequado e dias de chuva. 

No entanto, sabe-se que a falta de tempo não é impeditiva para aumentar a prática 

de atividade física diária, pois uma atividade aeróbica moderada como a caminhada, por 

exemplo, de três a cinco vezes por semana, com duração de 30 minutos, já traz benefícios à 

saúde cardiovascular, e dificilmente uma pessoa não terá a disposição 30 minutos diários para 

a prática de atividade física. 

A falta de dinheiro e de local adequado também são barreiras que podem ser 

facilmente dribladas, porque para aumentar os níveis de atividade física não é necessário 

frequentar e pagar uma academia ou um personal trainer, atividades simples como caminhar 

com o cachorro, lavar o carro, ir para o trabalho e universidade a pé ou de bicicleta, realizar 

atividades físicas nos horários de lazer, como jogar futebol, andar de patins ou bicicleta, 
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caminhar na praia, são suficientes para aumentar os níveis de atividade física, desde que 

realizadas com regularidade.  

Além disso, em Sergipe dias chuvosos não são impedimento para prática de 

atividade física, já que a temperatura média desse estado é de 26º C e as chuvas se concentram 

entre os meses de março e agosto, intercalando com dias de sol (GOVERNO DE SERGIPE, 

2010). 

Foi observado por meio dessa pesquisa quão alta é a ocorrência de sedentarismo 

entre os alunos dos cursos da saúde, tanto no 1⁰ quanto no último período. Apesar do curso de 

Enfermagem apresentar melhoras desse quadro quando comparados o 1⁰ com o último 

período, as informações que esses alunos recebem durante a graduação sobre a importância de 

ter um estilo de vida ativo parecem não fazer muito efeito sobre suas práticas diárias, já que 

em todos os cursos a maioria dos alunos eram Muito Inativos ou Inativos.  

Uma possível solução para esse quadro de sedentarismo nas universidades seria o 

resgate das aulas de Educação Física no ensino superior, que poderia despertar por meio de 

atividades prazerosas o interesse e motivação necessários para assumir um hábito de vida 

mais ativo, prolongando-o por toda a vida. 

Os universitários, assim como toda população, devem possuir um estilo de vida 

ativo para prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida, com a prática de atividades 

físicas diárias em casa, no trabalho, na escola ou universidade, no transporte e no lazer. Além 

disso, os universitários dos cursos da área de saúde, que serão os profissionais responsáveis 

pelo ensino e disseminação de hábitos saudáveis na população, devem colocar em prática nas 

suas vidas os conhecimentos que adquirem nos cursos.  

 

 

4.6. NÍVEL DE OBESIDADE 

 

Na Tabela 7 são apresentadas as médias e desvio padrão do Índice de Massa 

Corporal dos alunos do 1° e último períodos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, 

Medicina e Odontologia nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

Segundo classificação da Organização Mundial da Saúde (Anexo A), observa-se 

que as médias de todos os cursos foram classificadas como Normais em relação ao nível de 

obesidade. 
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Tabela 7: Índice de Massa Corporal em alunos de diferentes cursos da área da saúde da 

Universidade Federal de Sergipe nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

& # * p ≤ 0,05 

 

Quando comparadas as médias do IMC entre os alunos do 1° e último períodos 

em cada curso encontrou-se diferença significativa apenas em Educação Física (p= 0,00), 

sendo que, apesar de Normal, os formandos apresentavam maior média que os calouros. 

Quando comparadas as médias do IMC entre os cursos, independente de período, 

encontrou-se diferença significativa entre o curso de Enfermagem com o de Educação Física 

(p= 0,01) e Medicina (p= 0,00), sendo que os alunos de Enfermagem eram os que 

apresentavam menor Índice de Massa Corporal. 

Para visualização da ocorrência de sobrepeso e obesidade por meio do Índice de 

Massa Corporal na população estudada, a Figura 5 mostra o percentual de classificação do 

nível de obesidade segundo a tabela da Organização Mundial da Saúde (Anexo A) dos 

universitários do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

Quando comparados os percentuais de classificação do IMC em cada curso entre 

os alunos do 1° e último períodos encontrou-se diferença significativa na categoria Sobrepeso 

nos cursos de Educação Física (p= 0,01) e Medicina (p= 0,01), sendo que houve uma piora do 

quadro de obesidade para os formandos. 

Quando comparados os percentuais de classificação do IMC entre os cursos 

encontrou-se diferença significativa na categoria Sobrepeso entre os formandos dos cursos de 

Enfermagem com Educação Física (p= 0,00) e com Medicina (p= 0,00), e na categoria 

Normal entre os formandos dos cursos de Enfermagem com Educação Física (p= 0,02) e com 

Medicina (p= 0,03), sendo que os formandos de Educação Física e Medicina apresentavam o 

pior quadro de sobrepeso/obesidade. 

  

CURSOS 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (kg/m²) 

1⁰ Período Último Período Ambos os períodos 

Enfermagem 20,9 ± 2,5 (n= 53) 20,9 ± 2,8 (n= 30) 20,9 ± 2,6 (n= 83) # & 

Educação Física 21,7 ± 4 (n= 74) * 23,7 ± 3,9 (n= 49) * 22,1 ± 4,1 (n= 123) # 

Medicina 22,7 ± 4,4 (n= 77) 23,1 ± 2,9 (n= 43) 22,9 ± 3,9 (n= 120) & 

Odontologia 22,1 ± 4 (n= 34) 21,9 ± 2,9 (n= 27) 22 ± 3,5 (n= 61) 
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¥ £ § & # * p < 0,05 

Figura 5: Percentual do nível de obesidade por meio do Índice de Massa Corporal dos alunos de diferentes cursos da área da saúde da 

Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1. 
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Observando a classificação do nível de obesidade por meio do IMC da população 

estudada, independente de curso e período, foram encontrados 18% de sobrepeso e 5% de 

obesidade. Em outras pesquisas com universitários que também avaliaram o nível de 

obesidade através do IMC foram encontrados dados semelhantes. Em Oliveira et. al. (2008) 

19,5% tinham sobrepeso e 8,0% estavam com obesidade grau I, II e III; em Marcondelli et. al. 

(2008) a média de IMC foi de 21,3 ± 2,8 kg/m², sendo que 10,0% dos alunos estavam com 

sobrepeso e 1,4% estavam com obesidade; e em Feitosa et. al. (2010), com alunos da 

Universidade Federal de Sergipe, 17,9% apresentavam sobrepeso/obesidade. 

Sabe-se que o cálculo do Índice de Massa Corporal não leva em consideração a 

massa muscular do indivíduo, por isso neste estudo também foi coletado o percentual de 

gordura através das dobras cutâneas para uma melhor análise do quadro de obesidade dos 

alunos (FERNANDES FILHO, 2003).  

Na Tabela 8 são apresentadas as médias e desvio padrão do percentual de gordura 

dos alunos do 1° e último períodos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e 

Odontologia nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

 

Tabela 8: Percentual de gordura dos alunos do 1° e último períodos de diferentes cursos da 

área da saúde da Universidade Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1. 

# * p ≤ 0,05 

 

CURSOS GÊNERO 

PERCENTUAL DE GORDURA 

1⁰ Período Formandos 

ENFERMAGEM 

Homens 15,05 ± 2,35 (n= 11) 17,84 (n= 1) 

Mulheres 15,87 ± 2,86 (n= 42)  16,22 ± 2,98 (n= 29)  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Homens 12,74 ± 3,92 (n= 37) * 16,61 ± 4,61 (n= 22) * 

Mulheres 14,82 ± 3,15 (n= 37) # 16,82 ± 4,35 (n= 27) # 

MEDICINA 

Homens 14,67 ± 3,98 (n= 48) 16,44 ± 2,98 (n= 22) 

Mulheres 16,71 ± 3,98 (n= 29) 17,32 ± 2,53 (n= 21) 

ODONTOLOGIA 

Homens 14,73 ± 3,88 (n= 16) 14,81 ± 1,71 (n= 6) 

Mulheres 16,12 ± 3,92 (n= 18) 17,83 ± 3,48 (n= 21) 
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Segundo a classificação de Heyward e Stolarczyk (Anexo A), observou-se que os 

alunos do 1° período foram classificados como Normais, porém as médias dos homens dos 

cursos de Educação Física, Medicina e de Odontologia eram valores limítrofes para a 

classificação Normal. Nos formandos, as médias do %G dos homens dos cursos de 

Enfermagem, Educação Física e Medicina foram classificadas como Sobrepeso, os homens de 

Odontologia e as mulheres de todos os cursos estudados encontravam-se Normais.  

Quando comparadas as médias entre os alunos do 1° e último períodos em cada 

curso encontrou-se diferença significativa no curso de Educação Física entre os homens 

calouros e formandos (p= 0,00) e entre as mulheres (p= 0,03), sendo que os formandos 

possuíam maior média de %G. 

Percebe-se que em quase todos os cursos, exceto Odontologia, houve uma piora 

do quadro de obesidade dos homens, quando comparados os alunos do 1° e do último período. 

Esses resultados mostram que a ocorrência da obesidade prevaleceu nos homens, já que as 

mulheres apresentaram classificação Normal tanto para o IMC quanto para o %G. Feitosa et. 

al. (2010), que também pesquisaram alunos da Universidade Federal de Sergipe, encontraram 

baixo peso entre as mulheres (19,2%) e sobrepeso/obesidade entre os homens (28,5%). 

Isso provavelmente pode ser explicado, porque as mulheres geralmente estão mais 

preocupadas que os homens na manutenção de uma massa corporal adequada, já que sofrem 

uma maior exigência da sociedade com relação a um padrão de corpo tido como perfeito, o 

corpo magro. 

Esses resultados são condizentes com os dados encontrados a nível nacional, pois 

segundo o Ministério da Saúde a população brasileira possui 13,9% de adultos obesos, em que 

a relação obesidade e escolaridade é inversa nas mulheres, quanto maior o nível de 

escolaridade menor o nível de obesidade, porém nos homens não existe diferença significativa 

na ocorrência da obesidade entre os diferentes extratos de escolaridade (BRASIL, 2010).  

Para melhor entendimento desse quadro, a Tabela 9 apresenta a ocorrência de 

obesidade por meio do % G por gênero dos alunos do 1° e último períodos dos cursos de 

Enfermagem, Educação Física, Medicina e Odontologia. 

Pode-se observar que a ocorrência da obesidade no gênero masculino chama a 

atenção em quase todos os cursos e períodos, exceto no 1⁰ período de Educação Física com 

18%. 
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Tabela 9: Ocorrência de sobrepeso/obesidade por meio do percentual de gordura dos alunos 

do 1⁰ e último períodos de diferentes cursos da área da saúde da Universidade Federal de 

Sergipe nos semestres 2009/2 e 2010/1. 

CURSO 

1° PERÍODO FORMANDOS 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Enfermagem 54% (n=11) 0% (n=42) 100% (n=1) 3% (n=29) 

Educação Física 18% (n=37) 3% (n=37) 55% (n=22) 19% (n=27) 

Medicina 38% (n=48) 7% (n=29) 73% (n=22) 5% (n=22) 

Odontologia 38% (n=16) 6% (n=18) 33% (n=6) 5% (n=21) 

 

Para melhor visualização da ocorrência de sobrepeso e obesidade na população 

estudada, independente de sexo, a Figura 6 mostra o percentual de classificação do nível de 

obesidade segundo a tabela de Heyward e Stolarczyk (Anexo A) utilizando como parâmetro o 

percentual de gordura dos universitários do 1⁰ e último períodos dos cursos estudados nos 

semestres 2009/2 e 2010/1. 

Quando comparados os percentuais de classificação em cada curso entre os alunos 

do 1° e último períodos encontrou-se diferença significativa no curso de Educação Física na 

categoria Sobrepeso (p= 0,00) e Normal (p= 0,00), sendo que os formandos apresentavam 

maior nível de obesidade. 

Quando comparados os percentuais de classificação entre os cursos encontrou-se 

diferença significativa na categoria Sobrepeso entre os calouros de Educação Física com 

Medicina (p= 0,03) e nos formandos entre os cursos de Enfermagem com Educação Física 

(p= 0,02) e Medicina (p= 0,00), e entre Medicina e Odontologia (p= 0,01); na categoria 

Normal houve diferença significativa entre os calouros de Educação Física com Medicina (p= 

0,03) e nos formandos entre Enfermagem com Educação Física (p= 0,01) e com Medicina (p= 

0,00), e entre Medicina e Odontologia (p= 0,01), sendo que os alunos de Educação Física e 

Medicina apresentaram o pior quadro de sobrepeso e obesidade dentre os cursos. 

Observando a classificação do nível de obesidade por meio do percentual de 

gordura da população estudada, independente de curso e período, foram encontrados 19% de 

sobrepeso e 1,3% de obesidade, dados semelhantes ao observado com a análise do IMC.  
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 € ≦ £ §§ § & ## # ** * p < 0,05 

Figura 6: Percentual do nível de obesidade por meio do percentiual de gordura dos alunos de diferentes cursos da área da saúde da Universidade 

Federal de Sergipe nos semestre 2009/2 e 2010/1. 
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A origem da obesidade é multifatorial e determinada por uma inter-relação 

complexa de diversos fatores (bioquímicos, genéticos, psicológicos, fisiológicos e 

ambientais), porém sabe-se que um desequilíbrio energético positivo entre alimentação e 

atividade física é determinante no desenvolvimento da obesidade (FARIAS JÚNIOR, 2002; 

NEGRÃO et. al., 2000; SCHUTZ, 1995). Neste sentido, a alta ocorrência de sedentarismo e a 

frequência de consumo de alimentos não-saudáveis pela população estudada pode explicar o 

quadro de obesidade encontrado. 

Observa-se nessa pesquisa que os universitários da área da saúde não possuem 

hábitos que condizem com sua formação acadêmica e com as informações que detêm, 

especialmente no quesito nível de atividade física. Crespo et. al. (1999) afirmam que quanto 

maior o nível educacional do indivíduo, maior deveria ser o entendimento do valor dos 

benefícios do exercício e de outros comportamentos de vida que afetam a saúde, tais como a 

alimentação balanceada visando à manutenção da massa corporal. Entretanto, não foi isso o 

que se observou neste estudo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Diante das evidências encontradas pode-se concluir que os universitários do 1⁰ e 

último períodos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e Odontologia da 

Universidade Federal de Sergipe possuem comportamentos de risco à saúde como hábito 

alimentar inadequado, com regularidade de consumo de alimentos não-saudáveis e a baixa 

freqüência de consumo de alimentos saudáveis, ocorrência de consumo de tabaco e álcool, 

alto nível de sedentarismo e existência de casos de sobrepeso e obesidade, especialmente 

entre os homens. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os dados encontrados demonstram que as informações recebidas pelos alunos 

participantes desta pesquisa durante o curso de graduação sobre a importância de ter um estilo 

de vida saudável parecem não fazer muito efeito sobre suas práticas diárias.  

Entretanto, fatores como a recente submissão a uma prova de vestibular ou o 

excesso de atividades acadêmicas de alunos que estão prestes a concluir o curso, podem ter 

exercido alguma influência sobre os resultados. Por isso a realização de outras pesquisas é 

necessária para um entendimento mais abrangente desse quadro, como por exemplo, o 

desenvolvimento de um estudo longitudinal. 

Mas, mesmo diante dessas limitações, esse estudo aponta para a necessidade de 

um melhor direcionamento de estratégias para a promoção da saúde, prevenção e controle de 

doenças nas universidades, em que o incentivo à prática regular de exercício físico e 

alterações na alimentação devem ser fatores cruciais.  

A sociedade precisa de profissionais que não só passem informações, apóiem e 

estimulem a adoção de hábitos saudáveis, mas que também sirvam de modelo de conduta, de 

comportamento, com hábitos compatíveis com sua condição de profissional da saúde. 
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ANEXO A 
 

 

TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, 

PERCENTUAL DE GORDURA E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (OMS) - ADULTOS 

CLASSIFICAÇÃO VALOR RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE 

PESO BAIXO < 18,5 BAIXO 

NORMAL 18,5 – 24,9 MODERADO 

SOBREPESO 25 – 29,9 AUMENTADO 

OBESIDADE I 30 – 34,9 ALTO 

OBESIDADE II 35 – 39,9 GRAVE 

OBESIDADE III 40 OU MAIOR MUITO GRAVE 

Fonte: FERNANDES FILHO, J. A Prática da Avaliação Física: teste medidas e avaliação física em 

escolares, atletas e academias de ginástica. 2º edição, Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE GORDURA CORPORAL 

Classificação Homens Mulheres 

 Peso Baixo 5% 8% 

 Normal 6 a 15% 9 a 23% 

 Sobrepeso 16 a 24% 24 a 31% 

 Obesidade 25% 32% 

 Fonte:  Adaptado de Heyward e Stolarczyk (1996) apud PITANGA, F. J. G. Testes, medidas e 

avaliações em educação física. 3ª ed. São Paulo: Phorte, 2004. 

 

 

TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cale, L. Self-report measures of children’s physical activity: recommendations for future 

development and a new alternative measure. Health Education Journal. 53: 439-453, 1994. 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Ativo ≥ 40 kcal/kg/dia 

Moderadamente Ativo 39,9 a 37 kcal/kg/dia 

Inativo 36,9 a 32,9 kcal/kg/dia 

Muito Inativo ≤ 32,8 kcal/kg/dia 
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIO 

Estilo de vida de universitários da Universidade Federal de Sergipe 

Este questionário tem como objetivo proporcionar a coleta de dados para uma pesquisa 

de pós-graduação que investiga os hábitos diários de universitários. Procure ler com atenção 

todos os itens, em caso de dúvida pergunte à monitora. 

Muito obrigada pela colaboração! 

Lembretes: 

a) Não existem respostas certas ou erradas, porque não se trata de um teste. 

b) Por favor, responda às questões de forma consciente e honesta. Isso é muito importante! 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

A. Dia de hoje: _____/_____/_______          B. Código: __________________________ 

C. Sexo: Masculino 1(  ) Feminino 2(  )          D. Curso: ___________________________ 

E. Data de nascimento: ____/____/_____          F. Período curricular: ________________ 

G. Trabalha (remunerado): Sim 1(  )  Não 2(  )     H. Período cronológico: _______________  

___________________________________________________________________________ 

II. HÁBITOS ALIMENTARES 

Durante a última SEMANA em média quantos dias você comeu (bebeu) cada alimento abaixo? 

A. REFRIGERANTES    1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

                  não bebi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

                       (   )        (   )         (   )      (   ) 

B. LEITE, QUEIJO           1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

                        não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

                 (   )        (   )         (   )      (   ) 

 C. DOCES         1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

(bolos, tortas                  não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

chocolates, etc.)                   (   )        (   )         (   )      (   ) 

D. BATATAS FRITAS                 1 a 3 dias        4 a 6 dia      Todos os dias, 1 ou 

 FRITURAS        não comi     na semana    na semana       mais vezes por dia 

SALGADINHOS           (   )            (   )         (   )        (   ) 

E. HAMBURGUER        1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

SALSICHA, ETC         não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

(   )        (   )         (   )      (   ) 

F. CARNES, AVES,        1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

PEIXE, ETC.                  não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

                         (   )        (   )         (   )      (   ) 

G. FRUTAS           1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

                    não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

                    (   )        (   )         (   )      (   ) 

H. VERDURAS        1 a 3 dias      4 a 6 dia     Todos os dias, 1 ou 

                    não comi       na semana       na semana      mais vezes por dia 

                         (   )        (   )         (   )      (   ) 

               1          2                       3                  4 
Fonte: FARIAS JÚNIOR, J. C. Estilo de vida de escolares do ensino médio no município de 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa 

Catarina. Santa Catarina, 2002. 
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ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA 

___________________________________________________________________________ 

Recorde as atividades realizadas das 6 horas da manhã até a meia noite do último Domingo, e mais 

dois dias da última semana, sendo um dia em que você foi mais ativo e outro que foi menos ativo. 

Anote o número da atividade no quadro abaixo de acordo com a hora do dia. 

1 Deitado  --- Dormindo e descansando na cama 

2 Sentado  --- Refeições, em sala de aula, assistir TV, tarefas escolares, cinema, utilizando 

computador, conversando, andando de ônibus, carro, moto e etc. 

3 Em pé (movimentação suave) --- Vestindo-se, arrumando-se, tomando banho, etc 

4 Deslocamentos (a pé) --- Caminhada leve (menos de 4 km/hora), caminhada no shopping, ir 

para a escola e ou trabalho e etc. 

5 Trabalho manual leve --- Tarefas domésticas (lavar louça, limpar janelas), trabalhar no jardim, 

lavar carro, fazendo compras (sem transportar pacotes) e etc 

6 Atividades desportivas e de lazer --- Voleibol, tênis de mesa, andar de bicicleta, futebol 

recreativo, caminhada moderada (entre 4 e 6 Km/hora), patins, skate, boliche, surf, etc 

7 Trabalho manual moderado --- Transportando caixas e pacotes, mecânico, pedreiro, pintor, 

operando máquinas industriais e etc 

8 Esportes e lazer moderados --- Corrida, natação,  caminhada rápida (+ de 6 km/hora), etc. 

9 Trabalho manual e esporte intenso --- Treinamento esportivo (atletas), lazer intenso, 

carregador de cargas elevadas, corridas com e sem obstáculos, basquete, futebol, etc. 

 

 

 
Fonte: BOUCHARD, C.; TREMBLAY, A.; LEBLANC, C.; LORTIE, G.; SAVARD, R. and 

THÉRIAULT, G. A method to assess energy expenditure in children and adults. American Journal 

of Clinical Nutrition. Bethesda, 3: 461-467, 1983.  
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___________________________________________________________________________ 

III. COMPORTAMENTO PREVENTIVO 

Antes de responder às questões sobre comportamento preventivo, leia com atenção o 

significado da seguinte palavra: Regularmente 

Regularmente: Equivale a consumir pelo menos uma vez por semana 

 

FUMO 

A. Atualmente, você fuma (regularmente)? 

 1[ ] Sim  2[ ] Não  3[ ] parei a mais ou menos ? ____ meses/anos (sublinhe) 

Se SIM 

B. Quantos anos você tinha quando começou a fumar regularmente ? _____ anos 

C. Você começou a fumar regularmente antes ou depois de ingressar na Universidade? 

  Antes (    )  Depois (    )  

 

Durante uma SEMANA NORMAL - 7 dias: 

 

D. Em média quantos dias você fuma ? ______ (dias) 

E. Em média, quantos cigarros você fuma por dia? ______ cigarros/dia 

 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Atenção: Bebidas alcoólicas incluem: cerveja, vinho, pinga, rum, gim, vodca, uísque, ou 

qualquer outra bebida destilada ou fermentada contendo álcool. 

Uma dose de bebida alcoólica corresponde a meia cerveja ou um copo de vinho ou qualquer 

quantidade equivalente de bebida destilada. 

 

A. Atualmente, você bebe (regularmente)?  

1(   )Sim    2(   )Não   3(   )Parei a mais ou menos ____ meses/anos 

                  (sublinhe) 

Se SIM:  

B. Quantos anos você tinha quando começou a beber regularmente ? _____ anos 

C. Você começou a beber regularmente antes ou depois de ingressar na Universidade? 

  Antes (    )  Depois (    )  

 

Durante uma SEMANA NORMAL – 7 dias 

 

D. Em média quantos dias você bebe? ____ dias 

E. Quantas doses, em média, você bebe por dia? ____ doses/dia 

F. Em quantos dias você ingere 5 ou mais doses de bebidas em uma mesma ocasião? ___ 

dias 

 

Fonte: FARIAS JÚNIOR, J. C. Estilo de vida de escolares do ensino médio no município de 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa 

Catarina. Santa Catarina, 2002. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SRGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa 

intitulada “Comportamentos de risco relacionados à saúde entre universitários de diferentes 

cursos da área de saúde da Universidade Federal de Sergipe”. Esta investigação tem por 

objetivo comparar o perfil de universitários do 1° e último períodos de diferentes cursos da 

área da saúde no que diz respeito aos comportamentos de risco relacionados à saúde e analisar 

suas possíveis associações.  

Para realização desta pesquisa serão coletados dados através da aplicação de um 

questionário e da realização de medidas antropométricas (peso, estatura e medidas de dobras 

cutâneas). Os dados coletados não são invasivos e não provocam consequências para os 

avaliados. Ressalta-se que será mantido sigilo das informações obtidas, bem como o 

anonimato dos indivíduos participantes.  

Após o esclarecimento dessas informações, caso queira aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Acreditando em sua colaboração para a concretização desta investigação, agradeço 

antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição para qualquer 

esclarecimento (lindsei@brabec.com.br ou fone: 9983-4937). 

Atenciosamente, 

Lindsei Brabec Mota Barreto  

(Mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _______________________________________________________, RG ou CPF 

______________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Comportamentos de risco relacionados à saúde entre universitários de diferentes 

cursos da área de saúde da Universidade Federal de Sergipe” como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Lindsei Brabec Mota Barreto (tel.: 

9983-4937) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer tipo de penalidade. 

 

Local e data: ______________________, ______ de _______________ de 20_____  

 

 

Nome e Assinatura do(a) participante  
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APÊNDICE B 
 

FORMULÁRIO ANTROPOMÉTRICO 

 

 

Código:________________________________  Idade: ___________   

Sexo:  1(   ) masculino     2(    ) feminino  

Curso: __________________________________  Período curricular: ___________ 

 

 

 

 

Variáveis Dados 

Massa Corporal  

Estatura  

IMC  

 

 

 

Dobras Cutâneas Dados 

Tríceps  

Subescapular  

Suprailíaca  

Abdômen  

% G  

  

  

 

Equação de Falkner: 

%G = [(TR +SI +SB + AB) x 0,153 + 5, 783]  

 

 


