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RESUMO 

No intuito de contribuir para a área de pesquisa sobre o desenvolvimento de Políticas 

Educacionais no Ensino Superior voltadas para Educação e Saúde, a presente investigação 

provoca reflexões sobre adaptação dos universitários e o potencial da universidade como espaço 

promotor de culturas saudáveis. Nesse sentido, os objetivos do estudo consistem em: analisar o 

processo de adaptação dos estudantes no Ensino Superior a partir da correlação entre os fatores 

associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida na Universidade; identificar os 

fatores associados à prevalência de sobrepeso/obesidade e a insatisfação com a imagem 

corporal entre os estudantes universitários; detectar os fatores associados aos padrões de 

atividade física no lazer ao longo do percurso escolar ;propor estratégias que colaborem na 

construção de políticas educacionais a serem desenvolvidas nas instituições de ensino superior 

que possam estimular os estudantes a adoção de comportamentos saudáveis. A pesquisa foi 

realizada no Centro Universitário INTA (UNINTA), uma instituição de Ensino Superior da 

região noroeste do estado do Ceará- Brasil, com 324 estudantes universitários ingressantes e 

concluintes nas áreas da Saúde, Humanas e Exatas. A coleta correu nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017 e o instrumento utilizado ISAQ-A foi validado para estudantes brasileiros. A 

análise descritiva e inferencial da amostra foi realizada por meio de tabelas de frequências e da 

análise da média, desvio padrão, mínimo e máximo, assim como os testes para verificar as 

associações entre as variáveis dependentes e exploratórias. Constituiu o presente trabalho, uma 

amostra de alunos em maioria do sexo feminino, com média de idade entre 20 a 29 anos, 

solteiros e residentes com seus familiares, confirmando a tendência do Censo do Ensino 

Superior brasileiro. No que diz respeito ao tempo de exposição à Universidade, na perpectiva 

do ingressante e do concluinte, algumas variáveis apresentaram correlação, como rendimento 

acadêmico, inatividade física ao lazer, dentre outras. Logo, é preocupante o percetual de 

universitários com sobrepeso/obesidade e que demonstram insatisfação com sua imagem 

corporal, principalmente as do sexo feminino. Nestes estudantes, é possível que um menor 

rendimento acadêmico esteja associado ao maior nível de estresse. Mesmo que a maioria esteja 

satisfeita com sua vida, identificamos, também, vários comportamentos de riscos e de hábitos 

não saudáveis entre os estudantes, principalmente relacionados à alimentação e a prática de 

atividade física. Destacamos que os estudantes avaliam positivamente as condições de ambiente 

e de aprendizagem na instituição de ensino e se declararam motivados por poderem se expressar 

na instituição e perceberem as possibilidades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na análise das 

variáveis, tomando como base o conteúdo obrigatório que os mesmos têm relacionado à 
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qualidade de vida e os indicadores de saúde, não obtivemosqualquer diferença na adoção de 

hábitos saudáveis dos universitários, dos cursos na área da Saúde, quando comparados com as 

áreas das Humanas e Exatas. Esta realidade é discutida na perpectiva do conceito de promoção 

da saúde e na visão de universidade como espaço de promoção de culturas saudaveis. No intuito 

de amadurecer e transformar as estratégias em políticas educacionais, propomos: a participação 

dos alunos como protagonistas de uma cultura saudável; espaços disponíveis para a prática de 

atividade física; implantação de um restaurante universitário; e o fortalecimento do Nucleo de 

Atendimento ao Discente. Além dos possíveis benefícios, observando o perfil do aluno que 

ingressa e as tendências ao londo da vida universitária, coadunamos com a ideia de que a 

Universidade deve ser promotora de saúde. Todos os aspectos éticos relacionados à pesquisa 

envolvendo seres humanos foram respeitados e o estudo autorizado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa no Brasil.  

Palavras-chave: Ensino Superior; Políticas Educacionais; Qualidade de Vida; Rendimento 

Acadêmico; Promoção da Saúde.  
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ABSTRACT 

In order to contribute to the research area on the development of Educational Policies in Higher 

Education aimed at Education and Health, this research provokes reflections on the adaptation 

of university students and the potential of the university as a space that promotes healthy 

cultures. In this sense, the objectives of the study are: to analyze the process of adaptation of 

students in Higher Education based on the correlation between the factors associated with 

academic performance and the quality of life in the University; to identify the factors associated 

with the prevalence of overweight / obesity and dissatisfaction with body image among 

university students; to detect factors associated with physical activity patterns during leisure 

time along the school path; propose strategies that collaborate in the construction of educational 

policies to be developed in institutions of higher education that can stimulate students to adopt 

healthy behaviors. The research was carried out at the INTA University Center (UNINTA), an 

institution of Higher Education in the northwest region of the state of Ceará - Brazil, with 324 

university students entering and finishing in the Health, Human and Exact areas. The collection 

was carried out in January and February 2017 and the ISAQ-A instrument was validated for 

Brazilian students. The descriptive and inferential analysis of the sample was performed 

through frequency tables and mean - standard deviation, minimum and maximum analysis, as 

well as the tests to verify the associations between the dependent and exploratory variables. The 

present work was a sample of students, mostly females, with a mean age of 20 to 29 years, 

single and resident with their families, confirming the trend of the Brazilian Higher Education 

Census. Regarding the time of exposure to the University, in the perspective of the student and 

the student, some variables showed a correlation with academic performance, physical 

inactivity to leisure, among others. Therefore, the percetual of college students who are 

overweight / obese and who show dissatisfaction with their body image, especially those of the 

female sex, is worrisome. In these students, it is possible that a lower academic performance is 

associated with a higher level of stress. Even though most are satisfied with their lives, we also 

identify a number of risk behaviors and unhealthy habits among students, mainly related to 

eating and practicing physical activity. We emphasize that students positively evaluate the 

environment and learning conditions in the educational institution and declared themselves 

motivated to be able to express themselves in the institution and perceive the possibilities of 

Teaching, Research and Extension. In the analysis of the variables, based on the obligatory 

content that they have related to the quality of life and the health indicators, we did not get any 
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difference in the adoption of healthy habits of the university, of the courses in the area of Health, 

when compared with the areas of the Human and Exact. This reality is discussed in the 

perspective of the concept of health promotion and in the university vision as a space for 

promoting healthy cultures. In order to mature and transform strategies into educational 

policies, we propose: the participation of students as protagonists of a healthy culture; spaces 

available for the practice of physical activity; implementation of a university restaurant; and the 

strengthening of the Nucleus of Attention to the Student. In addition to the possible benefits, 

observing the profile of the student who joins and the trends at the end of university life, we 

agree with the idea that the University should be a space that promotes healthy cultures. All 

ethical aspects related to research involving human beings have been respected. The 

authorization of the research by the Research Ethics Committee in Brazil.  

KeyWords: Higher Education; Educational Policies; Quality of Life; Academic Income; 

Health Promotion. 



x 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – Metodologia da investigação. 

FIGURA 2 – Escala de Figura de Silhuetas. 

FIGURA 3 – Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Nível de Estresse. 

FIGURA 4 – Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Autopercepção do estado de 

saúde. 

FIGURA 5 – Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Tempo de Universidade. 

FIGURA 6 – Distribuição dos estudantes universitários segundo indicadores do ambiente e 

das condições de aprendizagem, Sobral-Ce, 2017. 



xi 

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1- Distribuição de acadêmicos matriculados, nas Faculdades INTA, por Curso, 

Sobral- CE, 2017. 



xii 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – Distribuição dos estudantes universitários segundo características do curso, 

Sobral-Ce, 2017. 

TABELA 2 – Distribuição dos estudantes universitários segundo características pessoais, 

Sobral-Ce, 2017. 

TABELA 3 – Distribuição dos estudantes universitários segundo características de trabalho, 

Sobral-Ce, 2017. 

TABELA 4 – Distribuição dos estudantes universitários segundo características de residência, 

Sobral-Ce, 2017. 

TABELA 5 – Distribuição dos estudantes universitários segundo características de 

escolaridade dos pais, Sobral-Ce, 2017. 

TABELA 6 – Distribuição dos estudantes universitários segundo avaliação nutricional e 

autopercepção da imagem corporal. Sobral-CE, 2017. 

TABELA 7 – Comparação entre Prevalência de sobrepeso e Vínculo com a universidade. 

Sobral-CE, 2017. 

TABELA 8 – Comparação entre Prevalência de sobrepeso e Características Sociodemográficas 

dos estudantes. Sobral- CE, 2017. 

TABELA 9 – Comparação entre Prevalência de sobrepeso e Consumo semanal de alimentos. 

Sobral, CE, 2017. 

TABELA 10 – Comparação entre Autopercepção da imagem corporal e Vínculo com a 

universidade.Sobral,CE, 2017. 

TABELA 11 – Comparação entre Autopercepção da imagem corporal e Características 

pessoais. Sobral-CE, 2017. 

TABELA 12 – Comparação entre Autopercepção da imagem corporal e Percepção do Estado 

de Saúde e Aptidão Física comparado aos seus semelhantes. Sobral-CE, 2017. 

TABELA 13 – Distribuição dos estudantes universitários segundo prática de atividade física, 

Sobral-CE, 2017. 

TABELA 14 – Comparação entre Prática de Atividade Física e Variáveis Sociodemográficas. 

Sobral-CE, 2017. 

TABELA 15 – Comparação entre Prática de Atividade Física de Lazer (AFL) e Vínculo com 

a universidade.Sobral-CE, 2017. 

TABELA 16 – Comparação entre Prática de Atividade Física e Consumo semanal de 



xiii 

alimentos.Sobral-CE, 2017. 

TABELA 17 – Comparação entre Prática de Atividade Física e Tempo diário de atividades. 

Sobral-CE, 2017. 

TABELA 18 – Comparação entre Prática de Atividade Física e Aptidão física em relação aos 

semelhantes. Sobral-CE, 2017. 



xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

a.C. – Antes de Cristo

AFL – Atividade Física de Lazer 

BRFSS – Behavioral Risk Factor Surveillance System 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CDC - Centros de Controle e de Prevenção de Doenças  

CE – Ceará 

DSS - Determinantes Sociais da Saúde  

d.C. – Depois de Cristo

DP – Desvio Padrão 

E – estatura 

EJA - Educação de Jovens e Adultos  

EPS – Escolas Promotoras de Saúde  

FIES - Financiamento Estudantil  

FRESH - Focussing Ressource on Effective School Health 

H0 – Hipóteses de investigação

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC – Intervalo de Confiança  

IES – Instituição de Ensino Superior  

IMC – Índice de Massa Corpórea  

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

IUHPE -International Union for Health Promotion and Education 

IRA – Índice de Rendimento Acadêmico  

ISAQ-A – Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos 

kg – quilogramas 

m – metros  

MC – Massa Corporal  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas  

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde  

OR – Razão de Chances  

P – Valor de p 



xv 

PAFIS – Perfil da Aptidão Física e dos Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de 

Estudantes de Educação Física  

PAPES – Programa de Apoio à Promoção e Educação em Saúde  

PNPS – Política Nacional de Promoção da Saúde  

PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil  

QVA – Questionário de Vivências Acadêmicas  

SDE – Sonolência Diurna Excessiva 

SM – Salário Mínimo 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences 

UIPES - União Internacional de Promoção da Saúde e de Educação para a Saúde  

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UNINTA – Centro Universitário INTA 

UIPES - União Internacional de Promoção da Saúde e da Educação  

UPS - Universidades Promotoras de Saúde  

US - Universidades Saudáveis  

UTAD – Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro  

VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico 

WHO – World Health Organization 

YRBSS – Youth Risk Behavior Surveillance Syste 



xvi 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS .............................................................................................................................. iii 
RESUMO ....................................................................................................................................................vi 
ABSTRACT ............................................................................................................................................. viii 
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................................. x 
LISTA DE QUADROS ...............................................................................................................................xi 
LISTA DE TABELAS .............................................................................................................................. xii 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................................... xiv 
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................................... 1 
Introdução Geral ............................................................................................................................. 1 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 2 
1JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA ......................................................................................... 3 
2O CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL DO TEMA EM ESTUDO ................................... 4 
3 O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR ................................................................................................ 6 
4 FINALIDADES E OBJETIVOS .............................................................................................................. 7 
5 ESTRUTURA DATESE ........................................................................................................................... 7 
5.1 CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL .................................................................................. 7 
5.2 CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO .................................................................. 8 
5.3 CAPÍTULO III -DELINEAMENTO METODOLÓGICO ........................................................ 8 
5.4 CAPÍTULO IV AO CAPÍTULO VII - ARTIGOS ..................................................................... 8 
5.5 CAPÍTULO VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................... 8 
CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................................... 9 
Enquadramento Teórico .................................................................................................................. 9 
1 - A EDUCAÇÃO SUPERIOR ................................................................................................................ 10 
2 - PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO ...................................................... 13 
3 - QUALIDADE DE VIDA E INDICADORES DE SAÚDE DE UNIVERSITÁRIOS ......................... 19 
CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................................. 22 
Delineamento Metodológico .......................................................................................................... 22 
1 - VARIÁVEIS DO ESTUDO .................................................................................................................. 25 
1.1 Variáveis Dependentes .......................................................................................................... 26 
2 - LOCAL DO ESTUDO .......................................................................................................................... 29 
3 - AMOSTRA ........................................................................................................................................... 30 
4 - RECOLHA DE DADOS ....................................................................................................................... 36 
5 - ANÁLISE DE DADOS ......................................................................................................................... 39 
6 - ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................................................... 40 
CAPÍTULO 4 ............................................................................................................................................. 42 
A autoimagem corporal e a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes universitários ....  
Body self-image and the prevalence of overweight and obesity among university students ......... 42 
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................ 59 
CAPÍTULO 5 ............................................................................................................................................. 62 
A Prevalência e Fatores que influenciam a Prática de Atividade Física no Lazer de Estudantes 

Universitários do Ceará-Brasil ............................................................................................. 62 
RESUMO ................................................................................................................................................... 63 
ABSTRACT ............................................................................................................................................... 63 
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 64 
MÉTODO .................................................................................................................................................. 66 
RESULTADOS .......................................................................................................................................... 67 
DISCUSSÃO .............................................................................................................................................. 71 
CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 74 
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................ 74 
CAPÍTULO 6 ............................................................................................................................................. 77 
Rendimento Acadêmico e Qualidade de Vida: Fatores associados ao longo do período 

universitário .......................................................................................................................... 77 
RESUMO ................................................................................................................................................... 78 
ABSTRACT ............................................................................................................................................... 78 
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 79 
MÉTODO .................................................................................................................................................. 80 



xvii 

VARIÁVEIS DEPENDENTES: RELACIONADAS AO RENDIMENTO ACADÊMICOS DOS 

ESTUDANTES ................................................................................................................................. 81 
VARIÁVEL DEPENDENTE: RENDIMENTO ACADÊMICO (ÍNDICE DE RENDIMENTO 

ACADÊMICO – IRA). ..................................................................................................................... 82 
RESULTADOS .......................................................................................................................................... 82 
DISCUSSÃO .............................................................................................................................................. 85 
CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 86 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 87 
CAPÍTULO 7 ............................................................................................................................................. 88 
A universidade como espaço promotor de culturas saudáveis ...................................................... 88 
RESUMO ................................................................................................................................................... 89 
ABSTRACT ............................................................................................................................................... 89 
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 90 
MÉTODO .................................................................................................................................................. 93 
RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................................... 94 
CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 99 
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................... 100 
CAPÍTULO 8 ........................................................................................................................................... 103 
Considerações Finais ................................................................................................................... 103 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................... 106 
APÊNDICES ............................................................................................................................................ 111 
ANEXOS .................................................................................................................................................. 116 



CAPÍTULO 1 

Introdução Geral 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários  

2 

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como proposta analisar o processo de adaptação ao Ensino Superior a 

partir da correlação de fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida. Na 

vertente do rendimento acadêmico: analisar os fatores que podem interferir no rendimento 

acadêmico dos universitários durante seu percurso e na qualidade de vida: identificar fatores 

associados à prevalência de sobrepeso/obesidade, insatisfação com a imagem corporal entre os 

estudantes universitários e os padrões de atividade física no lazer. No que diz respeito ao 

empoderamento dos acadêmicos, a partir do instrumento utilizado, propor estratégias que 

colaborem na construção e desenvolvimento de políticas educacionais nas instituições de 

Ensino Superior que possam estimular os estudantes a adoção de comportamentos saudáveis. 

O Ensino Superior ocupa posição de destaque nas áreas pedagogicas, da pesquisa, de 

inovação tecnologica e pretendendo refletir sobre o potencial desse ambiente para subsidiar a 

tomada de decisão e aquisições de aptidões pelos estudantes no contexto da promoção da saúde 

e criação de ambientes saudáveis, discorreremos sobre estes indicadores, tendo como 

direcionamento o retrato de aspectos importantes da saúde dos estudantes e as mudanças que 

podem ser estimuladas dentro da universidade.  

As pesquisas sobre qualidade de vida, tanto sua dimensão individual e subjetiva, 

expressam a discussão entre hábitos saudáveis, condições de vida e incorpora também uma forte 

vocação para o diálogo com a educação e, mais especificamente, com as políticas educacionais. 

O reduzido conhecimento sobre o estudante de Ensino Superior, em especial de nossas 

escolas particulares, onde o movimento de expansão no Brasil foi mais intenso, ratifica a 

escolha por um estudo que analise o estudante, na sua adaptação a vida universitária, em suas 

múltiplas dimensões de vida e sua associação com o rendimento acadêmico. 

É um tema relevante que trata de questões inerendes a vida acadêmica, o papel da 

universidade numa visão ontologica, com o olhar voltado para a promoção da saúde, em uma 

perspectiva abrangente pelo seu contexto de avaliação de uma condição, mas também singular 

quando deflagra a realidade de uma comunidade estudantil. 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários  

3  

1 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

 

 

A compreensão da escolha pela temática a ser abordada merece destaque visto que as 

questões investigadas partem do fato da educação superior ser o cerne das nossas preocupações 

enquanto pesquisadores e docentes universitários. Neste contexto, o estudo proposto emergiu 

de duas dimensões que se interligam em minha trajetória profissional. A primeira, no âmbito 

da sala de aula, o elemento motivador que se concretiza por meio da escuta de relatos dos 

estudantes sobre as dificuldades de adaptação a esta nova fase da vida - às vezes, longe de seus 

familiares.Assim como, a adoção de comportamentos de riscos para dar conta das exigências 

deste novo mundo que, por vezes, culmina em um desequilíbrio e que contribui para o insucesso 

acadêmico. A segunda observação, diz respeito à inserção como membro de comissão de 

avaliação do Ensino Superior, da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação do 

Brasil, inserida nas políticas públicas, que permite uma visão da universidade com um espaço 

capaz de reflexões e construção de hábitos saudáveis, além de potencializar o rendimento de 

seus acadêmicos, fortalecidos não apenas por intervenções pontuais, mas por ações e estratégias 

contínuas. 

Na 22ª Conferencia Mundial de Promoção da Saúde e da União Internacional de 

Promoção de Saúde e Educação, descrita na Carta de Curitiba (2016), sediada no Brasil, os 

pesquisadores foram estimulados a contribuirem para uma educação capaz de adotar novos 

processos para a promoção da saúde no contexto universitário transcedendo os muros da 

instituição, o empoderamento dos integrantes desse processo e abordagem interdisciplinares. 

Desta forma a pesquisa contribuiu ampliando esta discursão e propondo algums caminhos. 

Ao mesmo tempo em que vivemos uma reflexão sobre as diretrizes curriculares dos 

cursos superiores, o cenário contemporâneo deflagra a expansão do Ensino Superior brasileiro, 

repensando currículos, formas de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e o rendimento 

acadêmico. Logo, reconhecer a qualidade de vida do estudante e os fatores associados a sua 

qualidade de vida no curso, pode orientar tais mudanças, no sentido de oferecer conteúdos de 

promoção da saúde, gestão de tempo e de relação humana, trabalhar a resiliência dos estudantes, 

garantir tempo livre para estudo ou atividades fora do curso, criar programas de apoio 

psicológico e de atividade física. 

Aliado aos aspectos já mencionados, o programa de doutoramento em Ciências da 

Educação, em especial o Seminário de Educação e Saúde, possibilitou que tais questões 

ganhasse em corpo. 
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Portanto, esta investigação se insere na linha de pesquisa sobre Políticas Educacionais 

na subárea de educação e saúde, uma vez que não se reduz a obter informações e variáveis sobre 

adaptação e determinados padrões e seu rendimento acadêmico, mas busca também apontar 

contextos e caminhos que podem servir no desenvolvimento de estratégias e políticas 

institucionais e fortalecimento da relação de vínculo entre estudante e universidade, como 

forma de promoção de saúde no ambiente universitário. 

2 - O CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL DO TEMA EM ESTUDO 

Sanmarti (1988) destaca que a UNESCO e a Oficina Internacional de Educação e da 

Saúde recomendam que a saúde se deve aprender na escola da mesma forma que todas as outras 

ciências sociais. Assim, como o aluno aprende na escola os conhecimentos científicos e os 

hábitos sociais que lhe permitirão enfrentar os problemas da vida na comunidade, também deve 

aprender e adquirir os conhecimentos e os hábitos higiénicos e de saúde em geral, que lhe 

permitirão alcançar o maior grau possível de saúde, física, mental e social. 

Desde o seu lançamento em 1995, a Iniciativa Regional da Organização Pan-Americana 

de Saúde tem contribuído, de forma ininterrupta, para a difusão em todos os Estados Membros 

do modelo de Escolas Promotoras de Saúde (EPS) como uma estratégia integral e integradora 

para o fornecimento de serviços de saúde escolar que transcendam a atenção médica tradicional 

e se fundamentem em ações de promoção da saúde no âmbito de ensino (IPPOLITO-

SHEPHERD, 2006). 

 Precioso (2009) ao escrever sobre as Escolas Promotoras de Saúde, uma via para 

promover a saúde e a educação para a saúde da comunidade escolar, destaca também, a 

necessidade da Universidade em proporcionar aos seus alunos e capacitar os futuros professores 

a tratarem de si e a participarem na construção ou na dinamização das Escolas Promotoras de 

Saúde. O mesmo descreve os resultados de um estudo que revelam que a maioria dos futuros 

Licenciados em Ensino das várias disciplinas considera ser da sua responsabilidade a 

abordagem de vários temas de saúde, mas que não receberam - na Universidade - formação 

adequada para o efeito (PRECIOSO, 2003). 

A Rede Latino-Americana de Escolas Promotoras de Saúde colocou em evidência  

que, na atualidade, todas as sub-regiões e países do Continente são, sem exceção e em maior ou 

menor grau de desenvolvimento, cenários de experiência e inovações importantes em saú- de 

escolar com enfoque integral (IPPOLITO-SHEPHERD, 2006).   
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No Brasil, a partir da década de 80, com o fortalecimento da democracia e da luta pela 

cidadania, o trabalho educativo em saúde, vivenciado nas instituições de ensino, tem avançado 

através da incorporação de novas concepções teóricas da educação e da saúde, assim como na 

diversificação de seu campo de atuação. 

          Este avanço possibilitou a incorporação das práticas educativas em saúde no cotidiano 

didático-pedagógico das escolas, além de contribuir para uma crescente consolidação da 

cooperação técnica entre os Ministérios da Saúde e da Educação, que resultou em acúmulos 

consideráveis que potencializam a ação educativa em saúde nos espaços institucionais, tais 

como (BRASIL,2007): 

A. Disseminação da proposta das escolas como espaços de desenvolvimento de ações

de promoção da saúde. 

B. Inclusão dos temas transversais – ética e cidadania, consumo e trabalho,

multiculturalidade, meio ambiente, saúde e sexualidade no currículo das escolas. 

C. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, reforçou e ampliou

os deveres das instituições públicas com a Educação, basicamente com o ensino 

fundamental. 

D. Produção de material didático-informativo para professores, alunos e comunidade

Escolar e Acadêmica sobre temáticas de saúde. 

A partir de 2003, com a inclusão da Educação Popular em Saúde como área técnica do 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde, tema “Saúde na Escola”, passa a ter espaço 

institucionalizado, com o objetivo de articular e promover a integração entre as práticas 

desenvolvidas junto ao Ministério da Educação. 

Os programas e as ações que são concebidos e implementados na perspectiva dos 

preceitos conceituais, metodológicos e instrumentais da promoção da saúde são: a amplitude e 

a complexidade do conceito de saúde; a discussão acerca da qualidade de vida; o pressuposto 

de que a solução dos problemas está no potencial de mobilização e participação efetiva da 

sociedade; o princípio da autonomia dos indivíduos e das comunidades e o reforço do 

planejamento e poder local. 

Programas que representam experiências pedagógicas podem ser consideradas como 

estratégias/ferramentas/suportes que desconstroem as bases do conhecimento cartesiano, 

autoritário, normativo, hegemônico e que apresentam potencialidade em orientar o processo de 

produção de saúde, reconstruindo-o numa perspectiva libertadora, reflexiva, criativa e 

transformadora. 
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O papel das instituições de ensino na proposta de se tornarem Escolas Promotoras de 

Saúde; os Determinantes Sociais de Saúde; os objetivos de desenvolvimento sustentável, 

aprovadas por 191 países da Organização das Nações Unidas - ONU e a Construção de Políticas 

Públicas Intersetoriais na Educação e Estratégias de Promoção da Saúde são temas atuais que 

estão em evidência tanto no cenário internacional quanto no brasileiroe muitas são as ações que 

incentivam o protagonismo de alunos, professores e dirigentes (OPAS,2017).  

Citamos o chamamento público sobre experiências significativas de Promoção da Saúde 

na região das Américas em colaboração da Rede Latino-americana e do Caribe de Gestores da 

Promoção da Saúde, da Rede Ibero-americana de Universidades Promotoras da Saúde, a Rede 

Colombiana de Universidades Promotoras da Saúde e a Universidade Católica do Norte do 

Chile que ocorreu no início do ano de 2017 (OPAS, 2017). 

Analisar o processo de adaptação ao Ensino Superior fazendo uma leitura da realidade 

dos universitários a partir do comportamento de fatores associados ao rendimento acadêmico e 

a qualidade de vida destes estudantes, responde uma demanda emergente na colaboração 

científico-social para o fortalecimento e implementaçãodo espaço universitário como promotor 

de culturas saudáveis. 

 

3  - O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 
 

 

O ingresso no Ensino Superior representa um período de mudanças, de adaptação às 

novas responsabilidades e exigências decorrentes da necessidade em responder a um padrão 

pré-estabelecido da vida universitária podem causar fragilidades aos estudantes e interferir nos 

processo de aprendizagem. 

As transformações geradas pelo processo de globalização chegaram à educação superior 

impondo novas posturas e a universidade, vista como nascedouro de futuros profissionais, 

precisa estar atenta à adaptação de seus sistemas educativos e às competências necessárias ao 

longo do processo de formação do aluno. “A alegria não chega apenas no encontro do achado, 

mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria” (FREIRE, 2006 p. 160). 

As instituições de Ensino Superior têm por finalidade, além dos conhecimentos e das 

evidências científicas, formar seus estudantes em uma perspectiva integral a partir de uma 

postura crítica-reflexiva da aprendizagem. 

É necessário valorizar o desenvolvimento individual pela aquisição de capacidades 

físicas e psicológicas e significar o conhecimento ao ponto que este estudante possa adotar 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários  

7 

posturas saudáveis para si e para os outros. Bonifácio (2011) destaca que a adoção de uma visão 

ampla do estudante que adentra a universidade é uma questão emergente, polissêmica, a ser 

compreendida a partir da interação entre as demandas inerentes ao Ensino Superior e os 

aspectos sociais, econômicos e pessoais. 

4 - FINALIDADES E OBJETIVOS 

A finalidade desta tese é demonstrar um retrato de indicadores relativos à condições de 

saúde e estilo de vida de estudantes universitários, refletindo sobre a vinculação possível da 

promoção da saúde aos projetos institucionais da universidade. Suscitar reflexões sobre uma 

universidade promotora de saúde a fim de fortalecer o bem estar e a qualidade de vida de seus 

estudantes. Esta investigação tem como principal objetivo analisar o processo de adaptação no 

Ensino Superior a partir da correlação de fatores associados ao rendimento acadêmico e a 

qualidade de vida. Para tanto, temos como objetivos específicos: 

(1) Analisar os fatores que podem interferir no rendimento acadêmico;

(2) Identificar os fatores associados à prevalência de sobrepeso/obesidade e a

insatisfação com a imagem corporal entre os estudantes universitários; 

(3) Detectar os fatores associados aos padrões de atividade física no lazer ao longo do

percurso escolar; 

(4) Propor estratégias que colaborem na construção de políticas educacionais a serem

desenvolvidas nas instituições de ensino superior que possam estimular os estudantes a adoção 

de comportamentos saudáveis. 

5 - ESTRUTURA DATESE 

Apresentamos a estrutura da tese, a qual está organizada de acordo com a proposta do 

estudo, em busca de um melhor entendimento desse tema tão complexo – a tríade: Ensino 

Superior, Qualidade de vida e Rendimento Acadêmico. 

5.1 CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL 

É realizada uma exposição da escolha pela temática, as discussões e debates a nível 

internacional e nacional, estrutura do trabalho, finalidades, trilhando no decorrer do texto a 
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essencia das características e as possibilidades da Universidade como um espaço promotor de 

saúde, a partir do conhecimento de fatores vinculados aos acadêmicos. 

5.2 CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Para compor os marcos conceituais utilizados pela pesquisa, os indicadores da qualidade 

de vida e rendimento acadêmico foram analisados com base em documentos que embasam a 

promoção da saúde e a visão da universidade como espaço promotor de cultura saudável. Foram 

utilizados conceitos sobre qualidade de vida e promoção da saúde. 

5.3 CAPÍTULO III -DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Discorremos sobre o percurso metodológico, descrevendo o tipo de estudo proposto 

para conseguirmos responder nossos objetivos.No enquadramento são expostos os métodos, 

as intervenções que ocorreram, as etapas que foram seguidas, o cuidado com os possíveis 

viéses, o estudo piloto e os aspectos éticos seguidos. 

 Destacamos que neste capítulo detalhamos o formulário utilizado, ISAQ-A, que 

consiste num instrumento de recolha validade para universitários brasileros. 

5.4 CAPÍTULO IV AO CAPÍTULO VII - ARTIGOS 

Os resultados foram expostos, utilizandou ma organização consagrada na comunidade 

científica: a escrita de artigos. Este método foi utilizado para podermos organizar melhor os 

resultados da pesquisa, pois permite um maior aprofundamento em cada objetivo do estudo a 

ser respondido e principalmente uma forma mais clara de publicarmos e divulgarmos nossos 

resultados para a comunidade. 

5.5 CAPÍTULO VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentamos os principais resultados do estudo, implicações para a 

prática acadêmica e sugestões de investigações futuras. Foram descritas as limitações do estudo. 



CAPÍTULO 2 

Enquadramento Teórico
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1 - A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

É verdade haver ainda e por bastante tempo, muito que fazer para melhoria da 

universidade, em todos os aspectos de sua atuação. E esta consciência, 

estamos tendo todos os que fazemos a Universidade, desta ou daquela forma 

– o que nos situa naquela posição referida de começo – a do otimismo crítico,

que repele os otimismos ingênuos e as desesperanças (FREIRE, 1961, p.26).

Historicamente, a Universidade é compreendida em seu contexto formativo que vai além 

dos aspectos curriculares e da apreensão de novos conhecimentos e tecnologias. Logo, uma 

educação transformadora tem por objetivo desenvolver o pensamento e a intervenção crítica da 

realidade (FREIRE, 1970). Independente do conceito que adotamos a educação sempre se 

apresenta como uma ação entre sujeitos, isto é, como uma ação social. Toda ação social é uma 

interação e pode ser definida como solução de um problema de coordenação entre os planos de 

ação de dois ou mais atores, de forma que as ações de um possam ser engatadas nas ações de 

outro (BOUFLEUER, 2001). 

Segundo Freire (1970), por meio da educação problematizadora, os homens 

desenvolvem sua capacidade de perceber criticamente os caminhos que existem no mundo, 

através dos quais e nos quais eles se encontram a si mesmos e passam a ver o mundo não como 

uma realidade estática, mas como uma realidade em processo, em transformação. 

Vários estudos têm demonstrado como a Universidade vem se configurando como um 

espaço onde situações de risco ocorrem ou, em alguns momentos, podem acontecer. Desta 

forma, a mesma instituição tem sido geradora destas situações (CHAVES et al., 2015; PIOLLI 

et al., 2015; FARIA et al., 2014). 

Para construção de possíveis caminhos para a educação superior de qualidade, é 

necessário refletir e analisar os fatores que interferem no rendimento acadêmico e a qualidade 

de vida dos estudantes, sobretudo, compreendermos que a Universidade é um espaço propício 

para consolidação de entornos saudáveis. 

De acordo com International Union for Health Promotion and Education1-

IUHPE (2008), o conhecimento não se restringe às aulas ministradas, mas refere-se ao currículo 

formal e informal e as ações que lhe são associadas, através das quais os estudantes,  adquirem 

conhecimentos, habilidades e realizam experiências que lhes permitem desenvolver 

competências  com vista a melhorarem a sua própria saúde e bem-estar e das outras pessoas da 

comunidade, o que melhora o seu rendimento acadêmico. 

1União Internacional para Promoção e Educação em Saúde (IUHPE). 
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O conhecimento dos fatores que interferem na formação acadêmica promove o 

atendimento, da Instituição de Ensino ao estudante, que abranje seus aspectos cognitivos e 

emocionais, sociais e psicológicos, políticos e técnicos, profissionais e financeiros, dentre 

outros, com vistas ao amplo desenvolvimento do estudante não apenas como alguém em busca 

de uma formação, mas como cidadão pleno de seus direitos e em suas faculdades pessoais. 

Para Boufleuer (2001), é possível que, por meio de processos de aprendizagem, a 

educação realize os objetivos gerais de introduzir os indivíduos nas novas gerações do mundo 

da cultura e da sociedade, garantindo-lhes a formação de suas personalidades. Ressaltando, à 

luz da racionalidade comunicativa, que se entendam esses processos de formação e de inserção 

sociocultural. Com isso, pode-se acenar numa direção em que tais processos aparecem em roda 

a sua potencialidade pedagógica e como componentes fundamentais de uma educação crítico-

emancipatória (BOUFLEUER, 2001). 

A educação deve permitir uma leitura crítica do mundo e a Universidade também 

necessita ser instigada a lançar um olhar intramuros. Nesse sentido, inicialmente nos 

questionamos se dentro das universidades são desenvolvidos projetos de extensão, de iniciação 

científica e de contributos de valor incomensurável para a sociedade. Na tentativa de encontrar 

respostas para o questionamento, observamos, por meio de levantamento de dados, que pouco 

nos debruçamos para tais questões acadêmicas, pois comumente pesquisa-se sobre o estudo da 

qualidade de vida e dos hábitos saudáveis no âmbito acadêmico. Todavia, resta saber, como se 

aplica a apreensão destes conhecimentos na perspectiva da aprendizagem e da aplicabilidade 

na qualidade de vida dos universitários. 

Freire (2006) ressalta que o desafio de quem educa é instigar o pensamento crítico, com 

base em métodos, dando ao estudante autonomia de pensamento, ensinando-o a aprender de 

uma maneira mais correta. Para Giacon e Taino (2001), no exercício da docência no Ensino 

Superior, a autonomia tem um significado valioso que devemos resgatar e reconstruir. E isto 

somente será possível se houver apoio, partilha e troca de experiências entre aqueles que 

entendem que educar não é apenas transferir conhecimentos, mas compartilhar vida. A 

autonomia, portanto, deve ser entendida como um processo de construção permanente onde 

devem ser conjugados, entrelaçados e equilibrados muitos elementos. 

  Corroboramos com Oliveira et al.( 2017), ao afirmar que o ingresso em instituições de 

Ensino Superior pode representar um momento de ruptura para muitos estudantes. Neste 

ingresso, novas relações constituem-se na vida afetiva, na relação com o tempo, com as 

responsabilidades, muitos estudantes vivenciam uma autonomia da qual nunca gozaram. 

Ademais, as cobranças impostas pela vida universitária impactam diretamente na organização 
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da vida pessoal, não apenas de estudantes, mas em toda comunidade acadêmica. Esta nova 

organização pode implicar em vivências que influenciam negativamente na saúde. 

O interesse no conceito de qualidade de vida é partilhado pelas Ciências Sociais, 

Ciências Humanas, Biológicas e Políticas, no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que 

o controle de sintomas, diminuição da mortalidade ou aumento da expectativa de vida.

Considera-se, portanto, que o termo qualidade de vida é mais geral e envolve uma variedade de 

condições que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamento com 

seu funcionamento diário, incluindo, mas não se limitando à sua condição de saúde (FLECK, 

1999). 

        A qualidade de vida é uma construção moderna e uma preocupação antiga, pois a 

ideia de se viver com qualidade já estava presente na antiguidade. Aristóteles em 384 e 322 a.C. 

se referia à associação entre felicidade e bem-estar (DINIZ E SCHOR, 2006). Hipócrates, em 

460 e 370 a.C.,e Galeno, em 132 e 200 d.C., afirmavam que o equilíbrio sustenta um corpo 

saudável (GORDON, 2002). Epicteto, filósofo do Estoicismo, que viveu no Império Romano 

entre 55 e 135 d.C, influenciou grandes pensadores com suas obras, que buscam respostas de 

como viver uma vida com qualidade, tranquilidade e sabedoria. Seus preceitos para uma vida 

de qualidade consistiam em dominar os desejos, desempenhar as obrigações e aprender a pensar 

com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com a comunidade. No século 

XVII, Comênio já demonstrava a vinculação entre saúde, higiene e educação e o prolongamento 

da vida (LEBELL, 2000).  

   Em relação à qualidade de vida dos estudantes universitários, Harnett (1972 apud 

OLIVEIRA, 1999, p. 22) foi um dos primeiros a abordar esse assunto no editorial do Journal 

of the American School Health Association, citando a necessidade de se estudar a qualidade de 

vida dos estudantes universitários. Neste contexto, compreende-se que o estudo da qualidade 

de vida de indivíduos é uma importante estratégia para se promover saúde. 

   A visão ampliada de que o ambiente escolar e universitário é um espaço para 

desenvolver a educação para saúde e que a reflexão crítica sobre seu entorno e indicadores 

relacionados às condições e estilos de vida dos estudantes são importantes ferramentas para 

nortear ações que promovam a Saúde, foi debatida na Iniciativa Regional da Organização Pan-

Americana de Saúde (1995). O intuito era difundir em todos os Estados Membros o modelo 

de escolas promotoras da saúde como uma estratégia integral e integradora para o fornecimento 

de serviços de Saúde Escolar que transcendam a atenção médica tradicional e se fundamentem 

em ações de promoção da saúde no âmbito escolar. 

  O conceito de Educação para a Saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde 
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(1998) compreende que experiências de aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os 

indivíduos e as comunidades a melhorar a sua saúde, por meio do aumento dos conhecimentos 

ou influenciando suas atitudes dentro deste contexto. 

  A Educação para a Saúde no âmbito escolar é um direito fundamental, pois está 

fortemente associada ao aproveitamento escolar, à qualidade de vida e à produtividade 

econômica. Diante deste processo, a capacidade de formar e fortalecer comportamentos e 

hábitos salutares é consequentemente adquirido. Assim, estudantes se transformam em sujeitos 

capazes de influenciar mudanças em benefício da saúde de suas comunidades (OPAS, 1995). 

 Neste sentido, Dooris et al (2017) afirmam que o Ensino Superior ocupa uma posição 

na sociedade de vanguarda pedagógica, científica e tecnológica, sendo desejável que, em 

relação à aquisição de aptidões dos estudantes, coexistisse um investimento na plenitude do 

desenvolvimento humano que somente será alcançado se todo o sistema educativo também 

investir em saúde.  

Esta realidade passa a ser possível, quando adotadas boas práticas no âmbito da 

promoção da saúde, por meio de autonomia, infraestruturas e redes complexas (SIRAKAMON 

ET AL,2016). A educação superior tem a responsabilidade de desenvolver estratégias que visem 

à capacitação dos estudantes, à promoção do autocontrole e, consequentemente, melhorar a 

saúde e reorientar o foco dos serviços, com ênfase na Promoção da saúde e prevenção da doença 

pela integração de um vasto conjunto de atividades e programas educacionais (DOORIS; 

DOHERTY, 2010). 

2 - PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

A abordagem global da escola, do ambiente universitário e o reconhecimento de que 

todos os aspectos da vida da comunidade escolar são potencialmente importantes para a 

promoção da saúde e amplamente reconhecidos por diversas iniciativas e fomentados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO), os Centros 

de Controle e de Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a União Internacional de 

Promoção da Saúde e de Educação para a Saúde (UIPES). 

 Ao longo dos anos tem-se assistido à evolução de uma série de estratégias e de 

programas com várias finalidades, tais como: Escolas Promotoras de Saúde, Saúde Escolar 

Global, Escolas Amigas da Criança e a iniciativa Focussing Ressource on Effective School 
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Health2 (FRESH). Cada vez mais, se compreende melhor a relação existente entre a educação 

e a saúde, o que se reflete na prioridade atribuída à educação nos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio formulados pelas Nações Unidas (IUHPE, 2009). 

Ainda que as relações entre saúde e educação sejam múltiplas e inseparáveis, talvez o 

elemento comum mais importante seja que ambas compartilham as aspirações e os objetivos do 

desenvolvimento humano observados nas políticas internacionais de Educação para Todos, 

Saúde para Todos e As Metas do Milênio para o Desenvolvimento. A partir desta perspectiva 

ampla e integral, saúde e educação são, ao mesmo tempo, fontes e pré-requisitos para o bem-

estar, o desenvolvimento humano, a riqueza social, econômica e espiritual de indivíduos e 

povos (IPPOLITO-SHEPHERD, 2006). 

A história das políticas educacionais e de saúde no Brasil é permeada por constantes 

movimentos de mudanças em prol da melhoria da qualidade e do acesso à educação e à saúde. 

A circulação e assimilação de reformas, conceitos e práticas inovadoras referentes a essas 

políticas não podem ser mais concebidas e implementadas sem considerar os debates 

internacionais (AKKARI, 2011). 

Considera-se que esses debates subsidiam a compreensão de que apenas dar aulas de 

educação para a saúde no âmbito dos programas escolares não dão conta de desenvolver o 

potencial da promoção da saúde de todas as crianças e jovens. Para Holt e Power (2017) o 

reconhecimento da educação superior, como um espaço privilegiado para adoção de culturas 

saudáveis corrobora com uma visão holística da saúde, criando contextos de apoio nos lugares 

em que as pessoas vivem sua vida cotidiana. O conceito de uma universidade saudável como 

cenário para a promoção da saúde e do bem-estar sustenta iniciativas como aquelas que buscam 

compreender as necessidades de saúde e bem-estar de sua população estudantil. 

A Promoção da Saúde é considerada como o processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não 

como objetivo de viver. Assim, promover saúde não é responsabilidade exclusiva do setor 

saúde, pois vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global 

(Carta de Ottawa, 1986). 

A Carta de Otawwa (1986) enfatiza que a saúde é construída e vivida pelas pessoas 

2Focalização de Recursos para a Saúde Escolar Eficaz. 
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dentro daquilo que fazem no seu dia-a-dia: onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e 

amam. A saúde é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela 

capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida e pela 

luta para que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os 

seus membros. 

Como compromissos propostos pela primeira conferência internacional sobre promoção 

da saúde, citamos: atuar no campo das políticas públicas saudáveis e advogar um compromisso 

político claro em relação à saúde e à eqüidade em todos os setores, agir contra a produção de 

produtos prejudiciais à saúde, a degradação dos recursos naturais, as condições ambientais e de 

vida não-saudáveis e a má-nutrição (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

No resgate histório descrito na Carta de Edmonton (2005) o conceito de Universidades 

e Instituições de Ensino Superior baseia-se no trabalho, experiência e aprendizado com os 

movimentos de cidades, locais de trabalho e escola Saudável e na Rede Europeia de 

Universidades Promotoras da Saúde. A Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (1986) e a 

Carta de Bangkok para a Promoção da Saúde em um mundo globalizado (2005) são documentos 

básicos para entender evolução e importância.  

Os Objetivos do Milênio (WHO-2000) e a Iniciativa da Sociedade Civil (OMS-2001) 

são documentos importantes para determinar o papel e as responsabilidades que as 

Universidades e Instituições de Ensino Superior podem potencialmente cumprir. A primeira 

Conferência Internacional de Universidades de Promoção da Saúde foi realizada em 

Lancashire, Reino Unido, em 1996. 

Na Região Pan-Americana, a primeira conferência internacional de promotores da saúde 

universidade foi desenvolvida em Santiago, no Chile, em novembro de 2003. A discussão 

continuou sobre o estabelecimento de Rede Pan-Americana ou Regional para Universidades / 

Instituições de Promotores de Ensino Superior de saúde. Em outubro de 2005, a Universidade 

de Alberta, em Edmonton, sediou o Segundo Congresso Internacional na Região das Américas, 

coorganizada por essa Universidade e pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, na qual 

os participantes foram convidados a contribuir para o desenvolvimento desta carta (CARTA 

DE EDMONTON, 2005). 

Ademais, Muñoz e Cabieses (2008), destacam que nesses movimentos a universidade 

promotora de saúde é considerada aquela que trata a saúde como parte de seu projeto, como 

responsabilidade social das instituições de Ensino Superior, estabelecendo políticas 

institucionais que promovem a saúde e a qualidade de vida da comunidade acadêmica. Nestas 

instituições a promoção da saúde atua de forma transversal, atingindo desde projetos específicos 
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até os currículos das instituições. 

No segundo Congresso Internacional na Região das Américas sobre Universidades 

Promotoras de Saúde, o conceito de promoção da saúde e o papel das instituições de ensino 

superior ficaram mais claros. As instiruições de Ensino Superior são convidadas a se tornarem 

universidades promotoras de saúde, sendo definidas como instituições de educação superior 

que revisam seus próprios sistemas, processos e cultura interna e sua influência na saúde e bem-

estar do indivíduo e da organização. Também assumem a responsabilidade de contribuir para a 

melhoria da saúde e bem estar da sociedade em geral, através da colaboração e do trabalho em 

redes. E como instituições acadêmicas, elas possuem processos colegiados de governo que são 

únicos em relação a outras organizações (CARTA DE EDMONTON, 2005).  

Estes conceitos contidos na Carta de Edmonton avançam na responsabilidade das 

universidades de contribuírem para melhoria da saúde da sociedade em geral, chamando 

atenção para o trabalho em redes. 

Como continuação deste movimento, em junho de 2015 na Universidade de British 

Columbia (Kelowna, Canadá) ocorreu a Conferência Internacional para a Promoção da Saúde 

em Universidades e Instituições de Ensino Superior, com a participação de representantes de 

mais de 40 (quarenta) países. O Estatuto de Okanagan direcionou a ação de universidades e 

outras instituições de Ensino Superior com base em duas linhas de ação: a incorporação da 

saúde em todas as atividades empresariais, acadêmicas e culturais dos campi; e liderança e 

colaboração em ações voltadas à promoção da saúde local e global (CARTA DE OKANAGAN, 

2015). 

Na Carta de Okanagan (2015), o conceito de promoção de saúde está associado às 

universidades e às faculdades que infundem operações, práticas de negócios e mandatos 

acadêmicos criando culturas universitárias de compaixão, bem-estar, equidade e justiça social. 

Melhorando a saúde das pessoas que vivem, aprendem, trabalham, brincam e amam os Campi 

e fortalecem a sustentabilidade ecológica, social e econômica das comunidades e da sociedade 

em geral. Incorporam como ações fundamentais o uso de uma abordagem baseada em todo o 

sistema; ambientes holísticos e sistemas com molduras para a pesquisa e intervenção, chamando 

atenção para as oportunidades de criar condições para saúde na educação superior; estabelecem 

exemplos para ação em promoção de saúde em outras configurações; garantem uma abordagem 

compreensiva e ampla em todo o campus; a criação, o desenvolvimento e implementação de 

múltiplas estratégias de conexões que foquem em todos os campus universitários utilizando 

abordagens participativas e envolvendo as vozes dos alunos e outros. 

A Política de Promoção de Saúde brasileira (PNPS) adota como princípios, a autonomia, 
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que se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento de capacidades, 

possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e das comunidades sobre suas ações e trajetórias; 

o empoderamento, que se refere ao processo de intervenção que estimula os sujeitos e coletivos

a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequado às suas 

condições sócio-econômico-culturais. Logo, tem como objetivo geral promover a equidade e a 

melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da 

saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 

sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais,apoiar o desenvolvimento de espaços de 

produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem-viver 

(BRASIL,2014). 

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) consideram que a equidade e o respeito à 

diversidade – que significa identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de vida, 

buscando alocar recursos e os esforços para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, 

por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares,  são temas transversais da PNPS, 

entendidos como referências para a formação de agendas de promoção da saúde, para adoção 

de estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e valores da 

promoção da saúde (BRASIL,2014). 

Como em outros países da América e da Europa, no Brasil ainda não temos uma política 

institucional nacional que desenvolva ações direcionadas para a promoção da saúde nas 

universidades por meio das Universidades Promotoras de Saúde (UPS) ou das Universidades 

Saudáveis (US), que têm dedicado esforços para promoção da saúde e da qualidade de vida da 

comunidade universitária.  

É importante destacar que em 2007 o Brasil iniciou o Programa Saúde na Escola - 

parceria entre os Ministérios da Educação e o Ministério da Saúde e hoje tem status de Política 

Nacional, tendo como principal objetivo o desenvolvimento integral dos educandos e sua 

formação ampla. O Programa possui como principais estratégias de desenvolvimento o trabalho 

intersetorial entre os profissionais de saúde e da escola quer na educação básica ou profissional, 

a articulação de saberes e a criação de culturas e ambientes favoráveis de aprendizagem. A 

partir de 2013 fazem parte do PSE as: - Creches; Pré-escolas; Ensino Fundamental; Ensino 

Médio; Educação de Jovens e Adultos (EJA) (BRASIL, 2015). 

Entretanto, são observados vários esforços para que iniciativas já implantadas possam 

fazer parte das políticas institucionais nas universidades. Destacamos à obrigatoriedade, nos 

cursos de graduação brasileiros, de núcleos pedagógicos e apoio aos discentes com o objetivo 

de acompanhar o rendimento acadêmico, a saúde mental e as adaptações no ambiente 
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universitários, possuindo como arcabouço as políticas de ensino voltadas aos direitos humanos, 

educação inclusiva, temas transversais como cidadania e respeito nas diversidade (BRASIL, 

2015).  

Assim como ações que asseguram a permanência dos estudantes nas instituições de 

ensino públicas, como o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Decreto nº 

7.234, de julho de 2010 e a política de extensáo universitária que estimula projetos de ação 

contínua que trabalhem temas tranversais como saúde, alimentação saudável, prática de 

atividade física, dentre outros. De fato, os novos desafios propostos para a promoção da saúde 

no contexto universitário transcendem aos muros da instituição, exigem participação ativa 

ocasionada pelo empoderamento de seus integrantes dos diferentes setores que a compõe. 

Destacamos como um momento de fortalecimento sobre a relação indissociada do 

ambiente universitário e a promoção da saúde para o Brasil, a 22ª Conferência Mundial de 

Promoção da Saúde da União Internacional de Promoção da Saúde e da Educação (UIPES), 

realizada em Curitiba, em maio de 2016, e produziu um documento denominado Carta de 

Curitiba, que incorpora um espírito de comprometimento local e global com a democracia, 

equidade, justiça e propõe a Promoção dos direitos sociais e saúde para todos em um mundo 

inclusivo e sustentável. Esta Carta representa a voz de pesquisadores, profissionais de saúde, 

membros de movimentos sociais e formuladores de política e enfatiza como o fortalecimento 

da promoção da saúde e maior equidade pode melhorar a vida das pessoas, independente de 

onde vivam, trabalhem, brinquem e aprendam. Os pesquisadores, a sociedade foi estimulada 

adotar novos processos para alcançar a participação da sociedade que seja efetiva, inclusiva, 

intersetorial e com abordagens interdisciplinares (CARTA DE CURITIBA, 2016). 

Corroboramos com Munõz e Cabieses (2008) sobre a capacidade das universidadesem 

promover saúde e de extrapolar seus muros para influenciar as famílias da comunidade 

acadêmica e os ambientes de trabalho que os futuros profissionais irão ocupar. 

Almeida (2001) afirma que a vida em sociedade, especificamente a qualidade de vida, 

depende de conhecimento e, sobretudo, da transformação de conhecimento em condutas 

concretas das pessoas entre si e com a natureza ou com o resultado das transformações dessa 

natureza feita pelo homem. Complementa, ainda, que a produção do conhecimento é tarefa da 

ciência, enquanto transformar o conhecimento em bens e produtos é encargo da pesquisa 

aplicada e da produção de tecnologia. Porém, transformar o conhecimento em condutas novas, 

principalmente das novas gerações, é missão do ensino de nível superior na sociedade. 
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3 - QUALIDADE DE VIDA E INDICADORES DE SAÚDE DE UNIVERSITÁRIOS 

Nos últimos anos, observou-se um aumento da população universitária, evidenciado 

pelos números do recente censo do Ensino Superior relativo ao ano de 2017. Segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2017, o número de 

matrículas no Brasil, na educação superior foi de 8.290,911. As IES privadas têm uma 

participação de 75,3% (6.241.307) no total de matrículas de graduação. A rede pública, 

portanto, participa com 24,7% (2.045.356) (INEP, 2018). 

Entre 2007 e 2017, as matrículas na educação superior aumentaram 56,4% e a média de 

crescimento anual foi de 4,6%, em relação ao ano de 2016, com variação positiva de 3,0%. Essa 

disponibilidade de vagas está associada a uma multiplicação de estabelecimentos de Ensino 

Superior que chegou, no mesmo ano, a 296 Instituições de Ensino Superior Públicas e 2.152 

Instituições de Ensino Superior privadas ou particulares. Tal expansão das instituições privadas 

é atribuída à ampliação de Financiamento Estudantil (FIES), promovido pelo Governo Federal 

para os estudantes que não conseguem entrar em instituições públicas (INEP,2018). 

  Outro dado importante diz respeito a 2,3% das Instituições de Educação Superior (IES) 

que oferecem em média 100 ou mais cursos de graduação, 14 cursos de graduação e 92,0% dos 

cursos de graduação nas Universidades na modalidade presencial; onde o grau acadêmico 

predominante dos cursos de graduação é o bacharelado (58,7%) (INEP, 2018). 

Na materialização dos estudantes universitários, é comum ter em mente a imagem de 

um jovem com uma faixa etária entre 17 e 25 anos, passando por várias mudanças, 

caracterizadas como uma revolução biopsicossocial; fase de transição da adolescência para a 

idade adulta. Este estudante ao ingressar em um curso universitário, passa por diversas situações 

novas, com uma realidade muito diferente daquela vivida por eles até certo momento 

(CERCHIARI, 2004; FINATTI; ALVES; SILVEIRA, 2007). 

Essas alterações estão envolvidas de maiores responsabilidades e conflitos, aliados às 

mudanças do seu ambiente social e, na maioria das vezes, o distanciamento familiar, podendo 

gerar um estresse muito grande (CAVALCANTI, 2008). Sendo assim, há uma grande 

preocupação das universidades em relação aos seus acadêmicos sobre suas qualidades de vida 

(ALMEIDA, 2008). Mas será que esses universitários realmente se preocupam em ter uma boa 

qualidade de vida? 

O conceito preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre qualidade de 

vida busca dar conta de uma multiplicidade de dimensões discutidas nas chamadas abordagens 
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gerais ou holísticas. A qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas 

necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades de 

alcançar a felicidade e a auto realização, com independência de seu estado de saúde físico ou 

das condições sociais e econômicas (OMS, 1998). 

Consoante descrito por Minayo (2000), a qualidade de vida foi inserida ao debate global, 

especialmente no que se refere a desenvolvimento humano, bem-estar social, democracia, 

direitos humanos e sociais, abrangendo vários setores, inclusive a saúde. Contudo, já no campo 

individual, para Guilhem (2013) compreende abordagem centrada na percepção do sujeito sobre 

seu funcionamento em diversas áreas da vida, como, por exemplo, aspectos físicos, 

ocupacionais, psicológicos e sociais. 

Gill (2010) nos faz refletir que a qualidade de vida pode mudar ao longo do tempo, de 

forma global ou em algumas áreas da vida. Essa expressão tão debatida entre os pesquisadores 

de diversas áreas ocupa cada vez mais espaços na sociedade e nas políticas públicas, não possui 

uma definição, pois os múltiplos estudos e abordagens sobre o tema empregam diferentes 

conceitos, modelos teóricos e instrumentos de avaliação.  

Sumarina e Ourives (2010) destacam que alcançar a qualidade de vida é a verdadeira 

vontade do ser humano que busca tudo que possa proporcionar maior bem estar e o equilíbrio 

físico, psíquico e social, ou uma regra para obter uma vida mais satisfatória. Já Fernandes et al 

(2005) defendem que as exigências de um novo contexto, como o início de um curso de 

graduação, desempenha uma função de desenvolvimento, na medida em que desafia os recursos 

pessoais dos estudantes e cria oportunidades de mudança. Além de, por vezes, o aluno ter 

expectativas iniciais equivocadas que podem gerar decepções com a sua vivência acadêmica, 

as diferenças entre escola e universidade e as informações restritas sobre o curso podem 

contribuir para o insucesso escolar e o abandono do mesmo. 

Após pesquisas com universitários portugueses, Azevedo e Faria (2004) afirmam que o 

novo contexto nem sempre é receptivo às expectativas dos estudantes, o que leva os mesmos a 

perceberem muitas dificuldades. Nesse sentido, pode-se observar que conhecer fatores que 

influenciam o rendimento acadêmico relacionado à qualidade de vida de estudantes 

universitários é um caminho para construção de projetos de intervenção importantes, que 

possam minimizar dificuldades e tornar a universidade um contexto facilitador do 

desenvolvimento pessoal. 

Diante deste contexto, ancorado na literatura, baseado na experiência docente e de 

gestão acadêmica nos deparamos com culturas dentro da universidade que trazem riscos ao 

rendimento acadêmicos dos estudantes, por fragilizarem sua saúde e se caracterizarem como 
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comportamento de risco. É comum, ouvirmos relatos entre os mesmos de “receitas” para 

conseguir passar noites acordados em prol dos estudos, ou mesmo no período de adaptação ao 

ambiente universitário, não conciliarem lazer as suas responsabilidades acadêmicas. Como, 

professores, somos testemunhas de estudantes que precisam ser despertados na sala de aula, por 

não conseguirem organizar seu padrão de sono e, não obstante, convivemos com estudantes 

com níveis de estresse alterados. 

Na mesma perspectiva, a identificação dos fatores associados ao sobrepeso, à obesidade, 

à prática de atividade física, ao estresse, às características sociodemográficas e de vínculo com 

a Universidade podem contribuir para identificar dos grupos mais propensos aos riscos à saúde 

que, portanto,precisa de um olhar mais cuidadoso em relação a sua adaptação no ambiente 

universitário, promoção da saúde e ambientes saudáveis. 

Nesse sentido, nos capítulos subsequentes descreveremos uma análise mais aprofundada 

sobre alguns indicadores importantes, como: compreensão da qualidade de vida dos estudantes 

universitários, fatores de riscos e determinantes em saúde. O sobrepeso, a obesidade, a atividade 

física no lazer e o estresse são relacionados às características de vinculação com a universidade 

e aos fatores sociodemográficos. Porém, saúde, educação e qualidade de vida estão 

estreitamente relacionadas ao nosso cotidiano, à forma como conduzimos a nossa rotina. De 

fato, a saúde contribui para melhorar a qualidade de vida e a educação é fundamental para que 

um indivíduo ou comunidade tenha saúde. Em síntese, promover a saúde, promover educação 

é promover a qualidade de vida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

Delineamento Metodológico 
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Esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório, correlacional, com 

abordagem quantitativa. Minayo (2010) identifica a investigação como um ato básico das 

ciências, na procura pela descoberta da situação real “apresentada”, servindo-se de uma imagem 

bastante ilustrativa, em que o método é a essência da teoria, o encaixe entre ideias, dados e 

realidades. Para Gil (2016) uma investigação caracteriza-se como exploratória quando permite 

ao investigador ampliar seus conhecimentos sobre um determinado problema, podendo analisar, 

descrever e correlacionar com os fenômenos, mas sem manipulá-los. 

Em concordância com este pensamento, Freixo (2009) apresenta a ideia de que 

metodologia de investigação materializa os inúmeros fundamentos filosóficos, incorpora as 

inquietações de um investigador e demonstra uma sequência de intervenções que produzem um 

resultado fidedigno, válido e fiel à situação real. É uma via traçada para chegar à verdade através 

de processos ordenados e racionais, que ajudam a orientar o investigador nas suas decisões e na 

detecção de falhas. 

Segundo Gil (2016), esta metodologia de obtenção de conhecimentos caracteriza-se por 

uma vasta capacidade descritiva e explicativa dos acontecimentos, fatos e fenómenos, pelo que, 

ao citar, continua-se com uma clara concepção sobre a essência da metodologia científica e da 

ciência. “(…) Tem como objetivo principal chegar à verdade dos fatos (…) não se diferencia 

de outros conhecimentos”. “O que torna, porém, o conhecimento científico diferente dos demais 

é que tem como característica principal sua possibilidade de verificação” (GIL, 2008,p.26). 

Através de um exame crítico dos procedimentos e problemáticas de investigação, 

emerge o método, fortemente ligado “à ciência que estuda a metodologia científica como os 

métodos de investigação e, inclusive, a certa proximidade da epistemologia”. O método satisfaz 

a um corpo direcionador da investigação que, correspondendo a uma sistemática de regras, 

torna admissível a escolha e conexão de métodos, na intenção de se poder ampliar o processo 

de averiguação experimental (SEDOGLAVICH, 2010). 

Para investigar o processo de adaptação dos discentes por meio de fatores associados, 

foi utilizada uma abordagem quantitativa, para tratamento dos dados obtidos como recurso ao 

método de pesquisa escolhido. Sedoglavich (2010) destaca que a técnica quantitativa é utilizada 

para encontrar e compreender quais os aspectos culturais que estão acima dos fenômenos cujo 

conhecimento é insuficiente, seja para desenvolver novas teorias e sistematizar teorias já 

existentes, seja para entender um modelo conceitual que pode ser debatido com base em 

hipóteses e análise quantitativas de rendimento acadêmico e qualidade de vida dos estudantes 

universitários, que é objeto de estudo desta tese, utilizou-se a técnica quantitativa para melhor 

descrever o fenômeno em questão. 
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A Figura 1 representa a metodologia de investigação que foi seguida neste estudo 

descrevendo as etapas percorridas. 

 

Análise exploratória tem por alicerce a exploração feita em campo, em que existe pouco 

conhecimento acumulado; a descritiva tende a compreender, descrever e listar os traços de uma 

determinada conjuntura, sem pretensões a esclarecer o fenômeno que delineia; já a explicativa 

procura identificar, conhecer e esclarecer as razões que explicam determinados fenômenos ou 

fatos (VERGARA,2008). 

Conhecimento 

Prévio das teorias 

Evidências no 

Contexto de 
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Enquadramento Teórico 

Enquadramentodo 
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Figura 1. Metodologia da investigação. 
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Nesta investigação, a análise exploratória foi utilizada, pois possibilita a obtenção de 

novos conhecimentos sobre rendimento acadêmico e qualidade de vida dos universitários. 

Recorreu-se, também, à análise descritiva, na medida em que se pretendia compreender, 

conhecer, descrever e listar o contributo de tais realidades e confrontá-las com a literatura 

pertinente e propor caminhos. 

Esta análise direciona a pesquisa no sentido da consecução do objetivo principal, isto é, 

confirmar a relação que existe entre a entrada na universidade e às mudanças que ocorrem na 

vida destes estudantes, ou seja, o processo de adaptação ao longo da vida acadêmica. 

De acordo com Giddens (2007, p. 644), acerca da problemática da investigação: “Todas 

as pesquisas partem de uma problemática a investigar. (…) uma vez detectado o problema (…) 

a próxima etapa a seguir no processo de investigação é reexaminar as evidências disponíveis 

no campo (…) e logo após, uma formulação exata do problema de investigação. (…) Neste 

estádio, as intuições acerca da natureza do problema podem por vezes tornar-se hipóteses 

definidas”. 

 

 

1 - VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 
 

Uma variável dependente que consiste nos pressupostos do investigador, não é mais do 

que o fenômeno que está a ser pesquisado, dito de outro modo, o próprio objeto da pesquisa. 

Em contrapartida, as variáveis independentes são os fatores a ter em conta e que, do ponto de 

vista de Andrade (2010), inspiram as variáveis dependentes que atuam sobre outras variáveis 

que servem de base a um determinado conhecimento. 

Fortin (2003) define a variável independente como aquela que o investigador monitora 

numa investigação de modo a mensurar o seu resultado na variável dependente. As duas podem 

ser determinadas como dimensões distintas do objeto em pesquisa; são particulares e passíveis 

de adotar valores e passíveis à medição, qualidade essencial e intrínseca ao seu caráter. Para o 

autor, uma variável tem uma característica intrínsecade atribuição e variação de valores e pode 

ser categorizada de distintos modos, de acordo com o seu emprego numa investigação. 

Nesta investigação, existem os dois tipos de variáveis, sendo as dependentes “a [s] que 

suporta [m] o efeito aguardado da variável independente; é a conduta, a resposta ou o resultado 

analisado que é devido à presença da variável independente” (FORTIN, 2003, p. 38), em 

contraponto às independentes que são “a[s] que o investigador manipula num estudo 

experimental para medir o seu efeito na variável dependente”. Neste estudo as variáveis 
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dependentes e independentes foram determinadas para legitimar as hipóteses de investigação e, 

posteriormente, apresentar sugestões para realidade que ora se apresenta. 

Para responder os objetivos propostos pelo estudo, dividimos as variáveis em 

dependentes e independentes, também chamada de exploratórias, a fim de realizarmos uma 

melhor análise. 

1.1 Variáveis Dependentes 

A avaliação do rendimento acadêmico é feita por módulo ou por disciplina, abrangendo 

os aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos. A assiduidade é 

verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada módulo/disciplina. O aproveitamento 

é aferido, em cada módulo/disciplina, mediante a exigência da assimilação progressiva dos 

conhecimentos ministrados, avaliada em provas e em outras tarefas ministradas ao longo do 

período letivo. 

A partir destes dados é gerado um índice por aluno que varia de 0 a 10 valores e este 

índice é utilizado para medir o desempenho dos alunos, relacionado a seu curso e também a 

outros cursos. É um critério utilizado para seleção de bolsas de iniciação científica, iniciação a 

docência e para aproveitamento de estudos. 

Com o objetivo de avaliarmos o rendimento acadêmico, por meio do índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA), os alunos ingressantes precisavam ter notas para que este índice 

fosse gerado no Sistema Acadêmico e a informação fosse extraída .Neste trabalho, o 

Rendimento Acadêmico, refere-se ao grau final relativo a todas as disciplinas cursadas pelos 

estudantes ao longo do semestre. Portanto, na presente pesquisa, o rendimento acadêmico, 

equivale às médias das notas cursadas pelo estudante durante o semestre. Dessa forma, o 

questionário foi aplicado nos alunos que ingressaram na Instituição de Ensino no semestre de 

2016.2 (1º Semestre) e os alunos concluintes. Devido às diferenças do número de semestres dos 

cursos, tivemos alunos do 8º, 9ª e 10º semestres, respectivamente nos semestres finais de seus 

cursos. 

 Variável dependente: Rendimento acadêmico (índice de Rendimento Acadêmico

– IRA). Esta variável teve os seguintes desfechos:

1. Estudantes com Alto Rendimento Acadêmico – IRA ≥ 8
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2. Estudantes com Médio Rendimento Acadêmico – IRA5 a < 8

3. Baixo Rendimento Acadêmico – IRA < 5

 Variável dependente: Avaliação Nutricional com os seguintes desfechos:

1. Eutróficos/Baixo Peso e Sobrepeso/ Obesidade.

Na classificação por Índice de Massa Corpórea (IMC) dos estudantes das amostras 

femininas e masculinas consideraram-se os dados reais de peso e altura coletados por meio das 

medidas antropométricas obtidas, durante o estudo e os parâmetros da Organização Mundial de 

Saúde. Para a tomada das medidas de peso utilizou-se uma balança eletrônica calibrada (Kratos-

Cas®, Brasil) e os estudantes foram pesados sem calçados, sem peças de vestuário ou objetos 

pesados. Um antropômetro portátil (Kratos-Cas®, Brasil) foi utilizado para medida da estatura. 

O IMC foi obtido, da massa corporal (MC), em quilogramas (kg), e estatura (E), em metros 

(m), IMC=MC/E2, de acordo com a seguinte classificação para indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos (OMS, 1997): Baixo Peso: <18,5 kg/m2, Eutrófico (Peso Normal): 18,5 a 

24,9 kg/m2, Sobrepeso: 25,0 a 29,9 kg/m2; Obesidade: ≥30,0 kg/m2. 

Para avaliação do estado nutricional os estudantes com baixo peso foram agrupados a 

Categoria Eutrófico (referência), devido à baixa frequência para essa categoria. E os estudantes 

com Sobrepeso e Obesidade agrupados na Categoria Sobrepeso. 

Variável Dependente: Autopercepção da Imagem Corporal com os seguintes 

Desfechos: Satisfeito com a imagem corporal e Insatisfeito com a imagem corporal.  

Relativo à autopercepção da imagem corporal foi utilizado a escala de figuras de 

silhuetas que consiste num conjunto de nove silhuetas de cada gênero, apresentadas em figuras 

individuais, com variações progressivas na escala de medida, da figura mais magra à mais larga, 

com IMC médio variando entre 17,5 e 37,5 kg/m2, a escala (figura 2). As figuras da silhueta 

corporal proposto por Kakeshita e Almeida (2006) foram validadas com população de 

brasileiros, adultos e universitários e utilizadas como referência no questionário neste estudo. 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários  

28  

 
 

Figura 2.Escala de Figura de Silhuetas. 

Fonte: KAKESHITA E ALMEIDA (2006). 

 

 

Os estudantes responderam qual figura melhor representa sua aparência atual e qual 

figura representa a aparência física que o estudante gostaria de ter. Desta forma, os desfechos 

foram agrupados em duas categorias: Satisfeito com a Imagem Corporal e Insatisfeito com 

a Imagem Corporal. 

No que diz respeito à qualidade de vida de acordo com a prática de atividade física no 

lazer 

- Variável dependente: Prática de Atividade Física no Lazer, tendo como desfechos: 

Ativo Fisicamente e Inativo Fisicamente. 

A Atividade Física no Lazer foi mensurada por meio de uma pergunta com 17 opções 

de atividades físicas de lazer e outros três espaços para informação de outras atividades 

praticadas que não constavam na lista. Além do tipo de atividade praticada os estudantes 

responderam sobre frequência semanal e o tempo de prática por dia em horas para cada 

atividade praticada. 

Para classificação entre Ativo e Inativo fisicamente, foi criado um escore em minutos 

por semana, ficando categorizado em Ativos Fisicamente, os estudantes que declararam praticar 

um mínimo de 150 minutos em atividades físicas de lazer em uma semana normal; Inativos 

fisicamente, os estudantes que não praticam atividade física no lazer ou que tem prática inferior 

a 150 minutos em uma semana normal. Esta categorização foi utilizada em outros estudos com 

estudantes universitários respeita o que é preconizado no Brasil e em outros países 

(BIELLEMAN et al., 2007; MIELKE et al.,2010; SOUSA, 2011).  
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As variáveis exploratórias ou variáveis independentes foram: 

a) Características sociodemográficas: sexo, faixa etária, estado civil, trabalho, carga horária

e renda. 

b) Características de vínculo com a universidade: áreas de estudo, tempo de exposição à

universidade, turno de estudo, oportunidade de ensino, pesquisa e extensão e Indicadores do 

ambiente e das condições de aprendizagem. 

c) Comportamentos relacionados à saúde: atividade física no lazer, hábitos alimentares,

comportamentos saudáveis, sono, estresse e autopercepção de saúde. 

2 - LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior, localizada na cidade 

de Sobral - Ceará- Brasil, no âmbito do Centro Universitário INTA (UNINTA), local de 

referência para uma população de 1.600.000 habitantes de seu entorno. O Centro Universitário 

INTA (UNINTA), constituído por 22 cursos, sendo, 17 (dezessete) cursos de graduação 

presencial e 5 (cinco) a distância. Possui equipamentos de ensino nas áreas da Saúde, Humanas 

e Exatas e se constitui como a segunda maior empresa relacionada à empregabilidade da 

Regional Noroeste do Estado do Ceará e programas de pós-graduação Stricto Lato e Stricto 

sensu.  

Após 17 anos de funcionamento, hoje é reconhecida em todo o Estado e até 

internacionalmente através de parcerias com universidades Europeias, tais como: Universidade 

de Aveiro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Lusófona, Universidad de Léon, 

Newbold College, dentre outras. Esse reconhecimento é fruto de diversas ações desempenhadas 

por seus, diretores, docentes e discentes. 

O UNINTA vem, de forma gradativa, ampliando sua área de atuação, articulando a 

consolidação dos cursos já existentes. Estudo realizado por Sá e Leal (2016) revelou que 

UNINTA provoca um impacto econômico positivo ao desenvolvimento em âmbito local e 

regional, pela geração de emprego e renda a partir da remuneração de seus trabalhadores e 

estudantes que passaram a residir ou que se deslocam de suas cidades para instituição, sendo 

relevante economicamente pela sua participação no PIB local e na geração de empregos. 

O impacto positivo do UNINTA em Sobral contempla também inúmeros benefícios à 

comunidade que não são economicamente mensuráveis e que favorecem uma parcela 

considerável da população mais carente de serviços básicos de saúde e de educação 
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proporcionados pelos projetos da instituição com a comunidade. Além disso, o próprio serviço 

prestado de Ensino Superior, contribuindo com a formação de profissionais qualificados e 

desenvolvimento de tecnologias através das pesquisas científicas. 

O UNINTA tem procurado desenvolver projetos de expansão de Cursos de Educação 

Superior fundamentado em modelos pedagógicos que possibilitem: 

• Valorizar o estudante;

• Oferecer condições para o aperfeiçoamento de professores/tutores/preceptores;

• Aprofundar estudos através da pesquisa;

• Formar profissionais com Responsabilidade social e ética sobre si e para os

outros. 

 Neste contexto, existe uma política institucional voltada ao desenvolvimento de 

pesquisas e ações voltadas aos fatores que influenciam esta formação ética e cidadã que leve a 

sensibilização dos estudantes com relação sua autonomia por escolhas saudáveis e de 

compromisso social. Do exposto, devido à caracterização desta instituição de ensino optamos 

por desenvolver a presente pesquisa. 

3 - AMOSTRA 

O UNINTA conta com 6.011 estudantes matriculados no ano de 2017, distribuídos nas 

áreas das humanas, exatas e da saúde. Segue a distribuição por curso: 

Quadro 1 – Distribuição de acadêmicos matriculados, nas Faculdades INTA, por Curso, 

Sobral- CE, 2017. 

ÁREA CURSO NÚMERO DE ALUNOS 

EXATAS 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO 423 

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO 75 

BACHARELADO EM ENGENHARIA  CIVIL 200 

TOTAL 698 

SAÚDE 

BACHARELADO EM BIOMEDICINA 103 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 1342 

BACHARELADO EM FARMACIA 697 
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BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 766 

BACHARELADO EM MEDICINA 194 

BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 442 

BACHARELADO EM NUTRIÇAO 714 

BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 285 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 288 

TOTAL 4831 

HUMANAS 

BACHARELADO EM DIREITO 158 

BACHARELADO EM JORNALISMO 118 

BACHARELADO EM TEOLOGIA 5 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 141 

LICENCIATURA HISTÓRIA 60 

TOTAL 482 

TOTAL DE ALUNOS DA IES - GRADUAÇÃO 6.011 

Fonte: Secretaria Acadêmica do Centro Universitário INTA (UNINTA), 2017. 

A partir da proposta do estudo de analisar o comportamento de algumas variáveis 

relacionando-as com o tempo de exposição destes acadêmicos à Universidade, foi necessária a 

inclusão de cursos que possibilitassem a comparação entre estudantes ingressantes (estudantes 

que concluíram um semestre) e estudantes concluintes (cursando o último ano do curso). Neste 

contexto, foram excluídos os cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Biomedicina, 

Medicina e Direito por não terem alunos concluintes e os cursos de Historia e Teologia por não 

terem estudantes ingressantes neste ano. 

A população do estudo foi constituída por estudantes universitários, regularmente 

matriculados no 2º semestre letivo e no último ano letivo dos seguintes cursos: Arquitetura e 

Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social. Esta População era formada por 420 

estudantes que atendiam estes critérios. 

Para definição do tamanho amostral, foi utilizado o critério de proporcionalidade da 

amostra, considerando a relação entre o número de alunos em cada área que atendessem aos 

critérios elegíveis. Desta distribuição populacional, foi retirada uma proporção de cada curso 

de forma a garantir uma amostra representativa. 

A amostragem foi determinada de acordo com um plano de seleção proporcional às 
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áreas e calculada utilizando como base um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 

95%.Foram acrescidos 20% para possíveis perdas e recusas e 15% para o controle de fatores de 

confusão em estudos de associação, totalizando uma amostra de 324 estudantes. 

Como critério de exclusão utilizou-se: os estudantes que não estavam cursando o 

semestre regular, apenas disciplinas isoladas, estudantes com ano de entrada na Universidade 

divergente da turma estudada. Estudantes dos cursos de graduação à distância.Segue 

caracterização da formação da amostra: 

Tabela 1 

Distribuição dos estudantes universitários segundo características do curso, Sobral-Ce, 2017. 

CARACTERÍSTICAS N % 

Curso 

Arquitetura e Urbanismo 33 10,2 

Educação Física 41 12,7 

Enfermagem 37 11,4 

Farmácia 37 11,4 

Fisioterapia 25 7,7 

Jornalismo 29 9,0 

Medicina Veterinária 35 10,8 

Nutrição 30 9,3 

Pedagogia 28 8,6 

Serviço Social 29 9,0 

Total 324 100,0 

Área 

Exatas 33 10,2 

Humanas 98 30,2 

Saúde 193 59,6 

Total 324 100,0 

Situação 
Ingressante 147 45,4 

Concluinte 177 54,6 

Total 324 100,0 

Turno 
Diurno 207 63,8 

Noturno 117 36,1 

Total 324 100,0 

Apresenta-se na Tabela 1, o número total de alunos, estratificado por tipo de curso, área 

e situação de ingressantes e concluintes, que responderam ao instrumento, sendo apresentadas 

as respectivas porcentagens. Essa população de 324 alunos estava distribuída entre os turnos 

diurno e noturno com 207 (63,8%) e 117 (36,1%) respectivamente, portanto a concentração de 

alunos no turno diurno foimaior. 

O gênero é um descritor importante da amostra. A predominância do sexo feminino nos 
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Cursos Superiores no Brasil é um fato (INEP – Censo da Educação Superior, 2016), o que ficou 

confirmado na pesquisa, como é visto na Tabela 2, onde pode ser observado que do total dos 

acadêmicos 67,9% são mulheres. Outro fator que tem mostrado uma modificação ao longo dos 

anos é a idade dos universitáris. Essa informação sobre os acadêmicos está disposta, 

apresentando a sua distribuição, segundo faixas etárias. No total, é observado que a maior parte 

dos respondentes encontra-se na faixa entre 20 e 29 anos. A idade mais elevada traz a 

possibilidade de diferentes condições do estado civil, onde a condição de solteiro é a 

predominante (81,2%), seguida da condição de casados ou com união estável (17%), sendo que 

desquitados ou outras condições somaram apenas 1,8%. 

Tabela 2 

Distribuição dos estudantes universitários segundo características pessoais, Sobral-Ce, 2017. 

CARACTERÍSTICAS N % 

Sexo 

Masculino 104 32,1 

Feminino 220 67,9 

Total  324 100,0 

Faixa etária 

< 20 anos 62 19,1 

De 20 a 29 anos 222 68,5 

De 30 a 40 anos 34 10,5 

40 anos ou mais 6 1,9 

Total 324 100,0 

Estado Civil 
Casado 55 17,0 

Divorciado 5 1,5 

Solteiro 263 81,2 

Viúvo 1 0,3 

Total 324 100,0 

Consoante observado por tratar-se de uma instituição de ensino privada, entende-se ser 

significativo ainda, descrever a condição de subsistência financeira desses alunos. A situação 

de trabalho e a carga horária são apresentadas a seguir na Tabela 3. 

Tabela 3 

Distribuição dos estudantes universitários segundo características de trabalho, Sobral-Ce, 

2017. 

CARACTERÍSTICAS N % 

Trabalho 
Estágio 43 13,3 

Não trabalha 170 52,5 

Trabalha com salário 103 31,8 

Trabalha sem salário 8 2,5 

Total 324 100,0 
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Carga horária 
Até 8 horas/semana 17 11,0 

8 ---| 20 horas/semana 52 31,2 

20 ---| 40 horas/semana 65 42,2 

Mais de 40 horas/semana 22 14,3 

Não informou 2 1,3 

Total 154 100,0 

A maioria dos acadêmicos não trabalha e os que desenvolvem alguma atividade laboral 

dedicam-se a estas atividades, em sua maioria entre 20 a 40 horas semanais. Dentro deste 

panorama é possível inferir que 47,5% dos acadêmicos, o tempo de dedicação às atividades 

educacionais é limitado e pode-se entender que é uma população que cumpre dupla jornada. 

Outro aspecto que se pode aventar sobre o aspecto financeiro é o local de moradia, que 

dependendo da situação do curso e da distância entre moradia de seus familiares e o Centro 

Universitário, representa uma despesa significativa, assim como o gasto de tempo. A 

possibilidade de ter um local apropriado onde residir é fundamental para a permanência no 

curso, assim como se constitui em condição espacial para o estudo, e está apresentada na Tabela 

4. 

Tabela 4 

Distribuição dos estudantes universitários segundo características de residência, Sobral-Ce, 

2017. 

CARACTERÍSTICAS N % 

Residência atual 

Sobral 212 65,4 

Outros 112 34,6 

Total 324 100,0 

Local de residência 

Casa dos pais ou familiares 194 59,9 

Casa ou apartamento alugado 88 27,2 

Casa ou apartamento próprio 34 10,5 

Outros 7 2,2 

Não informou 1 0,3 

Total 324 100,0 

Transporte de ida para 

universidade 

Carro ou moto própria 135 41,7 

Ônibus Intermunicipal 88 27,2 

Transporte Coletivo 46 14,2 

Carona 33 10,2 

A pé 13 4,0 

Outro 9 5,8 

Total 324 100,0 

Transporte de voltar para 

universidade 
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Carro ou moto própria 136 42,0 

Ônibus Intermunicipal 89 27,5 

Transporte Coletivo 45 13,9 

Carona 33 10,2 

A pé 11 3,4 

Outro 10 6,5 

Total 324 100,0 

Encontramos que 34,6% dos acadêmicos não residem na cidade onde fica localizado o 

Centro Universitário, mais de 25% chegam à Sobral em ônibus intermunicipais. O tempo de 

deslocamento pode se constituir em elemento produtor de estresse pelos horários, trânsito ou 

distâncias a percorrer.Residir com os familiares é a condição de moradia predominante na 

amostra, com 59,9%. 

Relativo à escolaridade dos pais, mais de 40% dos acadêmicos, tem pais que só 

estudaram, em média 9 anos. É mais prevalente as mães apresentarem o ensino superior 

completo. 

Tabela 5 

Distribuição dos estudantes universitários segundo características de escolaridade dos pais, 

Sobral-Ce, 2017. 

Em resumo, essa amostra é constituída com predominância do gênero feminino, sendo 

que a faixa etária encontra-se entre 20 a 29 anos, os estudantes são solteiros em sua maioria, 

sendo também elevada a condição de trabalharem, sendo o tempo de trabalho superior a 20 

horas semanais, mesmo assim não apresentam independência econômica e a grande maioria 

reside com seus familiares, deslocando-se para universidade em carro /motocicleta própria ou 

em ônibus intermunicipais. Parte destes estudantes não reside na cidade onde está situado o 

CARACTERÍSTICAS N % 

Escolaridade do pai 

Ensino fundamental 134 41,4 

Ensino médio 99 30,6 

Superior incompleto 13 4,0 

Superior completo 59 18,2 

Não sabe/ Não informou 19 5,9 

Total 324 100,0 

Escolaridade da mãe 

Ensino fundamental 102 31,5 

Ensino médio 107 33,0 

Superior incompleto 12 3,7 

Superior completo 86 26,5 

Não sabe/ Não informou 17 5,2 

Total 324 100,0 
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Centro Universitário. 

4 - RECOLHA DE DADOS 

Para o desenvolvimento das fases da investigação no campo da pesquisa foram 

respeitados os seguintes passos: 

Após a liberação pelo Reitor da Instituição e pelo Comitê de Ética em Pesquisa para 

execução do estudo, os coordenadores dos cursos foram previamente informados sobre os 

objetivos da pesquisa e etapas para recolha dos dados, em reunião. 

Para facilitar a localização dos estudantes na Universidade, foram obtidos os 

cronogramas dos horários das salas de estudantes ingressantes e concluintes de todos os cursos 

participantes. A identificação dos participantes foi realizada a partir da listagem com o nome 

dos estudantes, de acordo com o curso, ano de ingresso na universidade e período estudo 

(noturno e diurno) e nome de uma disciplina dos semestres respectivos, na qual os estudantes 

estavam matriculados. Este procedimento objetivou facilitar a localização dos mesmos nas salas 

de aulas da universidade.  

A adesão dos estudantes foi voluntária e assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Consentimento pós-informado. A aplicação desse questionário foi efetuada por 

uma equipe de docentes previamente treinados, no que tange à recepção dos participantes, 

preenchimento dos dados gerais e verificação de medidas antropométricas. 

Sendo esta uma pesquisa com foco na qualidade de vida dos estudantes e seu 

desempenho, houve uma preocupação com a acolhida dos sujeitos, priorizando a ética e a 

humanização. Foram oferecidas condições de conforto aos alunos, espaço físico adequado, 

tempo suficiente para responder o questionário e espaço reservado para aferição das medidas. 

Para evitar possíveis vieses de resposta foram garantidas as mesmas condições na 

aplicação do instrumento, orientações para o autopreenchimento e para sanar eventuais dúvidas 

pelos aplicadores no momento da coleta. Antes da aplicação do questionário, foi realizado um 

estudo piloto, para verificação da aplicabilidade do instrumento e possíveis ajustes. Por fim, a 

recolha de dados ocorreu nos meses janeiro e fevereiro de 2017. 

Ao pensar em conhecer o aluno numa perspectiva mais ampla, sentiu-se à necessidade 

de procurar um instrumento que trouxesse informações sobre vários aspectos de sua vida, além 

de seu rendimento acadêmico, que satisfizesse os anseios de compreender de forma mais 
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integral esse indivíduo. Muitos foram os instrumentos consultados, contudo o conhecimento 

sobre a validação do ISAQ-A - Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos e a 

abrangência que ele apresenta com suas dimensões, além da especificidade para a comunidade 

de universitários brasileiros, foram importantes para a decisão de utilizá-lo no presente estudo. 

Cicconelli (2003) ao tratar a respeito da escolha do instrumento deavaliação ressalta a 

importância dele estar associado ao objetivo do estudo e também a sua disponibilidade no 

idioma e no contexto cultural onde possa ser empregado. O questionário de Indicadores de 

Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos (Isaq-A), disponível no Anexo B, apresenta 

características satisfatórias de aplicabilidade, validade e reprodutibilidade. 

O Instrumento de recolha de dados foi construído para avaliar comportamentos e outros 

indicadores relacionados à saúde e as condições ambientais e de aprendizagem em estudantes 

universitários e é composto por sete seções (SOUSA el al, 2013):    

I. Informações sobre o curso;

II. Indicadores sociodemográficos;

III. Indicadores do estilo de vida e saúde;

IV. Hábitos alimentares e controle do peso corporal;

V. Atividades físicas e opções de lazer;

VI. Comportamentos preventivos;

VII. Indicadores do ambiente e das condições de aprendizagem.

Na perspectiva Guba e Lincoln (1988), todo o processo de pesquisa precisa apresentar 

um valor próprio, de aplicabilidade, consistência neutralidade de forma a ter valor científico. 

Assim, o rigor procurado, usando um paradigma quantitativo, é conseguido usando critérios de 

validade interna e externa, fiabilidade e objetividade. A capacidade dos resultados do estudo 

serem aplicados noutros contextos, a capacidade de investigadores externos seguirem o mesmo 

método usado pelo investigador e a aplicabilidade, ou seja, a capacidade de outros 

investigadores confirmarem as construções do investigador. 

A credibilidade, termo paralelo ao de “validade interna” de um estudo quantitativo, diz 

respeito ao quanto às construções do investigador reproduzem os fenómenos em estudo e/ou os 

pontos de vista dos participantes na pesquisa. A credibilidade é obtida “submetendo à aprovação 

dos construtores das múltiplas realidades em estudo” (LINCOLN & GUBA, 1991), e pode 

operacionalizar-se de diversas formas. 

Neste rigor científico alguns passos foram seguidos: foi utilizado o questionário 
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validado para estudantes universitários brasileiros, fazendo-se necessário a descrição deste 

processo.A validação do ISAQ-A foi realizado em 4 (quatro) etapas (SOUSA el al, 2013).   

Etapa 1 – Construção do instrumento;  

Etapa 2 – Validade de face e conteúdo; 

Etapa 3 – Clareza; 

Etapa 4 – Reprodutibilidade. 

Para a construção do instrumento (1ªEtapa), foi criada uma matriz analítica e 

selecionadas as perguntas na forma original ou com pequenas adaptações dos seguintes 

questionários: Perfil do Estilo de Vida Individual; Estilo de vida e hábitos de lazer dos 

trabalhadores da indústria; Questionário tipo A do inquérito domiciliar sobre comportamentos 

de risco e morbidade referida de doenças e agravos não-transmissíveis; Questionário do sistema 

de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico; Perfil 

do Ambiente e Condições de Trabalho; Questionário NutriEF; Questionário do estudo Perfil da 

Aptidão Física e dos Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Estudantes de Educação 

Física – PAFIS e figuras da silhueta corporal proposto por Kakeshita e Almeida.  

Posteriormente, para a validade de face e conteúdo (2ªEtapa) foram convidados seis 

professores/pesquisadores com reconhecido saber nas áreas de Educação, Epidemiologia e 

Saúde Pública, baseado no critério de conveniência. Em consideração às sugestões dos 

avaliadores referente as 69 perguntas da primeira versão do questionário, 95,7% das perguntas 

apresentaram nível superior a sete (válida) e foram acrescentadas mais duas perguntas, 

enquanto outras foram modificadas no intuito de possibilitar melhor entendimento. Para fins de 

validade, foi considerado o retorno do parecer de domínio dos pesquisadores num prazo 

máximo de 15 dias.  

Após ajustes necessários, foi verificada a clareza do instrumento (3ª Etapa) mediante 

consulta a dez estudantes universitários de diversos cursos e anos de ingresso, matriculados em 

uma instituição de ensino superior (IES). O índice médio de clareza observado foi de 96%. 

Todas as perguntas apresentaram nível de clareza superior ao valor sete. 

Para (4ª etapa) última etapa, referente à reprodutibilidade, o tamanho da amostra foi 

estimado por dois procedimentos, considerando as características das perguntas do questionário 

que incluíam respostas de forma quantitativa e qualitativa (SOUSA et al., 2013). 
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5 - ANÁLISE DE DADOS 

Os resultados obtidos no estudo foram expressos por frequências e percentuais ou por 

médias e desvios padrão e ilustrados por gráficos e tabelas.Em todas as perguntas de avaliação, 

os escores foram transformados para a escala percentual de 0 a 100%. Para avaliação da 

independência entre variáveis categóricas, foi aplicado o teste de Qui-quadrado e para 

comparação de dois grupos foi usado o teste t de Student para amostras independentes.No caso 

das variáveis quantitativas foram calculados a média, o desvio-padrão, os valores mínimo e 

máximo, a moda e a mediana. 

         Quanto às comparações entre as variáveis (independentes e desfecho) quando categórica 

foi utilizado o teste de Qui-quadrado. Quando quantitativa era calculado através do teste t-

student e das variáveis que apresentaram significância estatística foi calculado a razão de 

chances (OR) e seu intervalo de Confiança (IC) através da Análise de Regressão Logística. 

Em caso de variáveis desfecho com mais de 2 respostas era realizado o agrupamento das 

respostas, por exemplo, no caso do estado nutricional foram agrupados “baixo peso + eutrófico” 

e “sobrepeso + obesidade”. 

          Quando o desfecho era quantitativo (por exemplo, rendimento acadêmico) e a variável 

independente era categórica, para identificar a diferença entre as médias foi utilizado o teste de 

Análise de Variância (Anova) e o teste Tukey. 

No caso da variável independente sendo também quantitativa foi utilizado o coeficiente 

de correlação de Pearson. A estatística foi utilizada para comparar grupos em relação aos 

domínios do ISAQ-A de forma correlata. 

Com o propósito de analisar a associação entre variáveis foi estimado o coeficiente de 

correlação de Pearson e testada a sua significância. Em todos os casos, um valor de p inferior a 

0,05 foi considerado estatisticamente significativo.  

          O programa estatístico utilizado foi software SPSS 20.0 (Statistical Package for Social 

Sciences). Foram seguidos os seguintes passos: 

1. Conferência dos itens: A conferência dos 47 itens, que devem conter respostas com valores

inteiros de 1 a 5. Respostas com valores diferentes, ou não respondidas foram consideradas 

dados perdidos; 

2. Reversão das perguntas com frase negativa: Os escores dos domínios são escalonados numa

posição positiva (maiores escores denotam maior qualidade de vida). Portanto, as questões que 

estão na negativa foram recalculadas da forma invertida; 
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3. Computação dos escores por domínios: respeitando as sete seções trabalhadas;

4. Exclusão dos sujeitos que tiveram dados perdidos;

5. Após o cálculo dos escores, aplicou-se estatística descritiva e testes de comparação de

médias. 

O tratamento dos dados teve por objetivo buscar significância e associações entre as variáveis 

do estudo tendo como base responder as hipóteses do estudo, alinhados aos objetivos propostos. 

Considerando que a população de estudantes universitários tem crescido ao longo dos 

últimos anos, o monitoramento preciso de informações demográficas, comportamentais e 

socioambientais que possam estar relacionadas com a saúde e com o rendimento acadêmico é 

fundamental para a formulação de políticas institucionais e programas de intervenção para este 

grupo populacional. 

6 - ASPECTOS ÉTICOS 

Para realização do estudo, foram respeitados os princípios éticos da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre as pesquisas envolvendo Seres Humanos. Foi 

solicitada a anuência do Reitor do Centro Universitário INTA (UNINTA) (Apêndice A), para 

realização e obtenção de informações relacionadas aos alunos, bem como acesso ao Índice de 

Rendimento Acadêmico.  

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil sob o título de 

“Indicadores de Saúde e qualidade de vida em estudantes universitários”, título inicial proposto 

e aprovado no período de qualificação do projeto de doutoramento em ciências da 

educação/UTAD, entretanto após solicitação das instâncias colegiadas do programa de 

doutoramento em educação da UTAD, a tese ficou denominada “O processo de adaptação ao 

ensino superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de 

estudantes universitários”. A pesquisa obteve aprovação sob o número de CAAE 

63928317.6.0000.5053, Parecer nº 1.910.729 (Anexo A). 

Foram resguardados o anonimato, a autonomia, a não-maleficência e  beneficência  aos 

participantes do estudo através do termo de compromisso livre e esclarecido (Apêndice B), 

também foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Pós-informado (Apêndice 

B).Para dar início ao estudo, garantindo a utilização do instrumento de recolha foi efetuado um 

pedido de autorização formal, via e-mail, ao professor Dr. Thiago Ferreira de Sousa, que 

validou o questionário ISAQ-A no Brasil para sua utilização neste estudo (Apêndice C). 
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Riscos: Não há riscos diretos a integridade física dos participantes, os riscos são 

mínimos e se referem a possibilidade de constrangimento e/ou desconforto na aplicação dos 

instrumentos da coleta de dados, sendo dado o direito de não responder a este, e ainda a 

desistência da participação na pesquisa, sem prejuízo do andamento de seu curso. Quanto aos 

riscos referentes ao rompimento do anonimato, de não ser assegurada a confidencialidade e a 

privacidade, e o uso indevido dos dados não apenas para fins da pesquisa, no entanto, a 

pesquisadora se compromete a respeitar todos os princípios éticos que regem a resolução 

466/2012. Foi assegurado um local adequado para a realização da coleta de informações de 

acordo com os princípios éticos. 

Benefícios: Apontar contextos que podem servir no desenvolvimento e fortalecimento 

da relação estudante-universidade. O conhecimento de fatores que interferem na formação 

acadêmica impulsiona a Instituição de Ensino a um atendimento ao estudante que abranja seus 

aspectos cognitivos e emocionais, sociais e psicológicos, políticos e técnicos, profissionais e 

financeiros, dentre outros, com vistas ao amplo desenvolvimento do estudante não apenas como 

alguém em busca de uma formação, mas como cidadão pleno em seus direitos e em suas 

faculdades pessoais. 

Ratificamos não haver conflito de interesses, neste estudo por parte dos pesquisadores. 
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RESUMO 

Objetivo: Investigar o sobrepeso/obesidade, a autopercepção da imagem corporal de 

universitários e as associações entre essas variáveis com características sociodemográficas, 

vinculadas à Universidade e aos comportamentos relacionados à saúde. Métodos: Estudo 

transversal, exploratório e quantitativo, realizado entre janeiro e fevereiro de 2017, com 324 

universitários das áreas da Saúde, Exatas e Humanas. Utilizou-se questionário de Indicadores 

de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos para avaliar características sociodemográficas, 

vínculo com a universidade e comportamentos relacionados à saúde. Avaliou-se a 

autopercepção da imagem corporal, através da escala de silhuetas, e o estado nutricional, pelo 

índice de massa corporal. Realizaram-se análises descritivas e regressão Logística 

Multinominal. Resultados: A prevalência de sobrepeso/obesidade foi de 43,2% (n= 141) e de 

insatisfação com a imagem corporal foi de 76,5% (n= 248).  As universitárias apresentaram 

maiores chances de sobrepeso e obesidade (IC 95%:1,0-2,7; p 0,03). Os estudantes casados (IC 

95%:1,8-5,9; p 0,01), que trabalham (IC 95%:1,4-3,7; p 0,01), com renda igual ou superior a 

um salário mínimo (IC 95%:1,4-4,8; p 0,01), tiveram maior chance de sobrepeso. O estado de 

saúde regular relacionou-se com maior insatisfação com a imagem corporal (IC 95%:1,4-5,7; p 

0,01). A melhor aptidão física associou-se com menor chance de insatisfação corporal (IC 95%: 

0,06-0,47; p 0,01). Conclusão: Elevada prevalência de sobrepeso/obesidade e de insatisfação 

com a imagem corporal entre os universitários. Existe associação da prevalência de sobrepeso 

com faixa etária, sexo, estado civil, trabalho, renda, consumo de carne vermelha, assim como 

entre a autopercepção da imagem corporal com a autopercepção do estado de saúde, aptidão 

física e turno de estudo.  

Descritores: Obesidade; Avaliação Nutricional; Imagem Corporal; Educação em Saúde; 

Universidades; Saúde Pública. 

ABSTRACT 

Objective: To assess overweight/obesity and self-perception of body image in university 

students and the associations of these variables with sociodemographic characteristics related 

to the University and health-related behaviors. Methods: Quantitative exploratory cross-

sectional study conducted from January to February 2017 with 324 university students in the 

fields of Health, Exact and Human sciences. The University Students’ Health Indicators and 

Quality of Life Questionnaire was used to assess sociodemographic characteristics, 

relationship with the university and health-related behaviors. Body self-image was assessed 

using the silhouette scale and nutritional status was assessed according to the body mass index. 
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Descriptive analyses and multinominal logistic regression were performed. Results: The 

prevalence rate of overweight/obesity was 43.2% (n= 141) and the prevalence rate of body 

image dissatisfaction was 76.5% (n= 248). Female students presented higher chances of being 

overweight and obese (95%CI: 1.0-2.7, p 0.03). Married students (95%CI: 1.8-5.9; p 0.01), 

employed students (95%CI: 1.4-3.7; p 0.01) and students with an income equal to or greater 

than one minimum wage (95%CI: 1.4-4.8, p 0.01) were more likely to be overweight. Fair 

health status was associated with greater body image dissatisfaction (95%CI: 1.4-5.7; p 0.01). 

Better physical fitness was associated with lower chances of body dissatisfaction (95%CI: 0.06-

0.47; p 0.01). Conclusion: There was a high prevalence of overweight/obesity and body image 

dissatisfaction among university students. Prevalence of overweight was associated with age, 

sex, marital status, employment, income and red meat consumption whereas self-perception of 

body image was associated with self-perception of health status, physical fitness and study shift. 

Descriptors: Obesity; Nutrition Assessment; Body Image; Health Education; Universities; 

Public Health. 

RESUMEN 

Objetivo: Investigar el sobrepeso/la obesidad, la autopercepción de la imagen corporal de 

universitarios y las asociaciones entre esas variables y las características sociodemográficas, 

las vinculadas a la universidad y las conductas relacionadas con la salud. Métodos: Estudio 

transversal, exploratorio y cuantitativo realizado entre enero y febrero de 2017 con 324 

universitarios de las áreas de la Salud, Exactas y Humanas. Se utilizó un cuestionario de 

Indicadores de Salud y Calidad de Vida de Académicos para evaluar las características 

sociodemográficas, el vínculo con la universidad y las conductas relacionadas con la salud. Se 

evaluó la autopercepción de la imagen corporal a través de la escala de siluetas y el estado 

nutricional por el índice de masa corporal. Se realizaron los análisis descriptivos y de 

regresión logística multinominal. Resultados: La prevalencia del sobrepeso/la obesidad ha 

sido del 43,2% (n= 141) y de la insatisfacción con la imagen corporal del 76,5% (n= 248). Las 

universitarias presentaron mayores probabilidades para el sobrepeso y la obesidad (IC 

95%:1,0-2,7; p 0,03). Los estudiantes casados (IC 95%:1,8-5,9; p 0,01), con empleo (IC 

95%:1,4-3,7; p 0,01) y renta superior o igual a un sueldo mínimo (IC 95%:1,4-4,8; p 0,01) 

tuvieron más probabilidad de sobrepeso. El estado de salud regular se ha relacionado con la 

mayor insatisfacción con la imagen corporal (IC 95%:1,4-5,7; p 0,01). La mejor capacidad 

física se asoció con la baja probabilidad de insatisfacción corporal (IC 95%: 0,06-0,47; p 

0,01). Conclusión: Elevada prevalencia de sobrepeso/obesidad y de insatisfacción con la 
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imagen corporal entre los universitarios. Hay asociación entre la prevalencia de sobrepeso y 

la franja de edad, el sexo, el estado civil, el trabajo, la renta, el consumo de carne roja así 

como entre la autopercepción del estado de salud, la capacidad física y el turno de estudio.  

Descriptores: Obesidad; Evaluación Nutricional; Imagen Corporal; Educación en Salud; 

Universidades;  Salud Pública. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil passou por diversas mudanças sociopolíticas, econômicas e culturais, que 

evidenciaram transformações no modo de vida da população. A ampliação de políticas sociais 

na área de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência social contribuíram para a redução 

das desigualdades sociais e permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Observou-se, 

também, a rápida transição demográfica, epidemiológica e nutricional, consequentemente, 

maior expectativa de vida e redução do número de filhos por mulher. Além disso, é importante 

destacar as mudanças no padrão de saúde e no consumo alimentar da população brasileira(1), 

problemática tratada no presente trabalho. 

Atualmente, o Brasil enfrenta problemas de saúde pública, como o sobrepeso e a 

obesidade. Esses problemas, além de acarretarem riscos à saúde física, podem interferir em 

como o indivíduo se vê. A imagem corporal é um importante componente do mecanismo de 

identidade pessoal e esse componente subjetivo corresponde à satisfação e sentimentos relativos 

à figura mental do corpo, das medidas e dos contornos(2). 

Com um olhar ampliado sobre esse contexto e na perspectiva de construir ambientes 

saudáveis e mudanças de contextos sociais para diminuição de fatores de risco, a Política 

Nacional de Promoção da Saúde(3) enfatiza a alimentação saudável, que, aliada a práticas 

corporais e a atividades físicas como ações prioritárias, constituem pilares para o enfrentamento 

e prevenção a problemas de saúde. 

Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma epidemia mundial e está 

associada a vários processos biopsicossociais, de modo que o ambiente no qual o indivíduo está 

inserido ganha uma importância de crescente prevalência(4). 

 O sobrepeso e obesidade em adultos requerem adoção e manutenção de 

comportamentos de estilo de vida que favoreçam tanto uma alimentação saudável quanto a 

prática de atividade física. Esses comportamentos são influenciados por muitos 

fatores, portanto, intervenções incorporando mais de um nível do modelo socioecológico e 

abordando vários fatores-chave podem ter maior êxito(5). 
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Assim como em vários países do mundo, o aumento expressivo do sobrepeso e da 

obesidade deixa o país em alerta e em busca de dados epidemiológicos que ajudem na 

compreensão de fenômenos que possam subsidiar ações efetivas nesse cenário. É importante 

destacar que o aumento da obesidade está fortemente ligado ao consumo alimentar e à ausência 

da prática de atividade física. Seus determinantes são de natureza demográfica, 

socioeconômica, epidemiológica e cultural, além de questões ambientais, o que torna a 

obesidade uma doença multifatorial, pois seus determinantes interagem de forma complexa, o 

que exige que a doença seja tratada considerando-se toda a sua complexidade e a determinação 

de fatores sociais contextuais. O Estudo de Carga Global de Doenças, no Brasil, revela que 58% 

dos anos de vida perdidos precocemente estão relacionados às doenças crônicas não 

transmissíveis (6). 

Diante dessa demanda, que interliga conceitos educacionais e de saúde a partir de uma 

visão ampliada do indivíduo que adentra o ensino superior, o processo formativo é 

compreendido não apenas como preparo no domínio de conceitos teóricos e técnicas eficazes, 

mas também como a dimensão humana do processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar o sobrepeso/obesidade, a 

autopercepção da imagem corporal de universitários e as associações entre essas variáveis com 

características sociodemográficas vinculadas à universidade e à comportamentos relacionados 

à saúde.  

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, com 

recolha de dados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, que faz parte de uma pesquisa, tese 

de doutorado em Ciências da Educação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – 

UTAD/Portugal, sobre o processo de adaptação ao ensino superior: fatores associados ao 

rendimento acadêmico e à qualidade de vida em estudantes universitários, realizado em uma 

instituição de ensino superior da região Noroeste do Ceará, Brasil. 

A população do estudo foi constituída por 420 estudantes universitários, regularmente 

matriculados no 2º semestre letivo e no último ano letivo dos seguintes cursos: Arquitetura e 

Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social.  

Utilizou-se o critério de proporcionalidade da amostra para a definição do tamanho 

amostral, considerando-se a relação entre o número de alunos em cada área que atendiam aos 
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critérios elegíveis. Dessa distribuição populacional, retirou-se uma proporção de cada curso, a 

fim de garantir uma amostra representativa. 

A amostragem foi determinada de acordo com um plano de seleção proporcional às 

áreas e calculada com base no erro amostral de 5% e um nível de confiança de 95%. Foram 

acrescidos 20% para possíveis perdas e recusas e 15% para o controle de fatores de confusão 

em estudos de associação, totalizando uma amostra de 324 estudantes, assim distribuídos: curso 

de Arquitetura e Urbanismo (10,2%; n=33), Educação Física (12,7%; n=41), Enfermagem 

(11,4%; n=37), Farmácia (11,4%; n=37), Fisioterapia (7,7%; n=25), Jornalismo (9,0%; n=29), 

Medicina Veterinária (10,8%; n=35), Nutrição (9,3%; n=30), Pedagogia (8,6%; n=28) e Serviço 

Social (9,0%; n=29). 

Os critérios de exclusão foram: estudantes que não estavam cursando o semestre regular, 

mas apenas disciplinas isoladas, alunos com ano de entrada na universidade divergente da turma 

estudada e alunos dos cursos de graduação a distância. 

Utilizou-se como instrumento de coleta o ISAQ-A (Indicadores de Saúde e Qualidade 

de Vida de Acadêmicos)(7), pois este questionário apresenta características satisfatórias de 

aplicabilidade, validade e reprodutibilidade para o uso em pesquisas com estudantes 

universitários brasileiros. O instrumento utilizado é composto por sete seções: (1) informações 

sobre o curso, (2) indicadores sociodemográficos, (3) indicadores do estilo de vida e saúde, (4) 

hábitos alimentares e controle do peso corporal, (5) atividades físicas e opções de lazer, (6) 

comportamentos preventivos e (7) indicadores do ambiente e das condições de aprendizagem. 

É importante destacar que a aplicação do ISAQ-A ocorreu por meio de uma equipe de 

docentes previamente treinados para a recepção dos participantes, preenchimento dos dados 

gerais, verificação das medidas antropométricas. Além disso, a adesão dos estudantes ocorreu 

de forma voluntária. 

Por se tratar de uma pesquisa com foco na qualidade de vida dos estudantes, houve uma 

preocupação com a acolhida deles, priorizando-se a ética e a humanização. Ofereceram-se 

condições de conforto aos alunos, espaço físico adequado, tempo suficiente para responder ao 

questionário e espaço reservado para aferição das medidas. 

As variáveis do estudo dividiram-se em dependentes e exploratórias, e os desfechos das 

variáveis dependentes foram: avaliação nutricional (eutróficos/ baixo peso e sobrepeso/ 

obesidade) e autopercepção da imagem corporal (satisfeito e insatisfeito). 

Seguem os passos percorridos para escolha das variáveis desfechos. Na classificação 

por índice de massa corporal (IMC) dos estudantes das amostras femininas e masculinas, 

consideraram-se os dados reais das medidas antropométricas: peso e altura. O IMC foi obtido 
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a partir da massa corporal (MC, em quilogramas, kg) e estatura (E, em metros, m). A 

classificação do IMC dos indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos foi realizada da 

seguinte maneira: baixo peso - menor 18,5 kg/m2; eutrófico (peso normal) - entre 18,5 e 24,9 

kg/m2; sobrepeso - entre 25,0 e 29,9 kg/m2; obesidade - maior ou igual 30,0 kg/m2(7).

Utilizou-se uma balança eletrônica calibrada (Kratos-Cas®, Brasil) para a tomada das 

medidas de peso, e os sujeitos foram pesados sem calçados, sem peças de vestuário nem objetos 

pesados. Para a medida da estatura, utilizou-se um antropômetro portátil (Kratos-Cas®, Brasil). 

Para avaliação do estado nutricional, agruparam-se os estudantes com baixo peso na 

categoria eutrófico (referência), devido à baixa frequência para essa categoria, e agrupou-se os 

estudantes com sobrepeso e obesidade na categoria sobrepeso. 

Em relação à autopercepção da imagem corporal, utilizou-se a escala de figuras de 

silhuetas(8), que consiste num conjunto de nove silhuetas de cada gênero, apresentadas em 

figuras individuais, com variações progressivas na escala de medida (da figura mais magra a 

mais larga), com IMC médio variando entre 17,5 e 37,5 kg/m2. Cada estudante foi convidado a 

escolher a figura que melhor o representasse e a que gostaria de ter ou que julga ser o ideal. A 

satisfação ou insatisfação com a imagem corporal é avaliada conforme as discrepâncias entre 

as figuras selecionadas (Figura 1). Dessa forma, os desfechos foram agrupados em duas 

categorias: Satisfeito com a imagem corporal e Insatisfeito com a imagem corporal. 

As figuras da silhueta corporal(8) foram validadas com população de brasileiros, adultos 

e universitários, utilizadas como referência no questionário deste estudo. 

Figura 1 - Escala de Figura de Silhuetas de cada sexo, apresentam IMC médio variando entre 

17,5 a 37,5 kg/m2(8). 

As variáveis exploratórias foram divididas em (1) características sociodemográficas: 

sexo, faixa etária, estado civil, trabalho, carga horária e renda; (2) características de vínculo 
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com a universidade: áreas, tempo de exposição à universidade, turno de estudo e oportunidade 

de ensino, pesquisa e extensão; (3) comportamentos relacionados à saúde: atividade física no 

lazer, hábitos alimentares (consumo semanal de frutas, verduras e carne vermelha; frango com 

pele; salgadinhos; refrigerantes; refeições em restaurantes universitários) e comportamentos 

saudáveis. 

Realizou-se a análise dos dados por meio do exame descritivo e inferencial da amostra 

de tabelas de frequência e da análise de média, desvio padrão, mínimo e máximo. Utilizou-se o 

programa SPSS 20.0® (IBM, USA) para verificar associações nos testes, como teste de Qui-

quadrado e razões de prevalência. 

Para realização do estudo, respeitaram-se os princípios éticos da Resolução 466/12(9) do 

Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre as pesquisas envolvendo seres humanos. O 

projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil e obteve aprovação sob Parecer 

nº. 1.910.729. 

RESULTADOS 

O presente estudo foi formado pelos seguintes participantes: 324 estudantes 

universitários, com perfil descritivo em maioria do sexo feminino (67,9%; n=220), solteiros 

(81,2%; n=263), com faixa etária entre 20 a 29 anos (68,5%; n=222), residentes na cidade onde 

se localiza a instituição de ensino (65,4%; n=212) e moram com seus pais 59,9% (n=194). Além 

disso, utilizam moto ou carro próprio (41,7%; n=135) como meio de locomoção para a 

instituição de ensino. 

Observou-se que a escolaridade das mães foi maior. Destas, 33% (n=107) concluíram o 

ensino médio, enquanto que 41,4% (n=134) dos pais têm apenas o ensino fundamental.  Com 

relação ao emprego e renda, 52,5% (n=170) dos estudantes não trabalham e 56,5% (n=183) não 

têm renda própria. Dos que afirmaram trabalhar ou estagiar, 42,2% (n=65) têm entre 20 a 40 

horas semanais destinadas a essas atividades, sendo a renda de 2,5% (n=8) menor que 1 (um) 

salário mínimo. 

Na Tabela I, é possível verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em 43,2% 

(n=141) dos estudantes; 50% (n=162) dos estudantes estão insatisfeitos com sua imagem e 

desejam diminuir seu peso; e 26,5% (n= 86) estão insatisfeitos com sua imagem e desejam 

aumentar seu peso. 

Tabela I - Distribuição dos estudantes universitários segundo avaliação nutricional e 

autopercepção da imagem corporal. Sobral, Ceará, Brasil, 2017. 
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Características n % 

Classificação do IMC   

Baixo peso 7 2,2 

Eutrófico 176 54,3 

Sobrepeso 106 32,7 

Obesidade 35 10,5 

Não informado 1 0,3 

Classificação da imagem corporal   

Satisfeito 75 23,1 

Insatisfeito/deseja aumentar o peso 86 26,5 

Insatisfeito/deseja diminuir o peso 162 50,0 

Não informou 1 0,3 

IMC: Indice de Massa Corporal 

Não houve associação entre a prevalência de sobrepeso e as áreas de conhecimento 

(Exatas, Humanas e da Saúde) cursadas pelos estudantes. Também não foi possível observar 

associação significante entre o sobrepeso e o tempo dos estudantes na universidade. 

Nota-se, na Tabela II, que houve associação entre sexo e prevalência de sobrepeso. 

Estudantes do sexo feminino tiveram 1,7 vezes mais chance de ter sobrepeso/obesidade, com 

associação entre a faixa etária e prevalência de sobrepeso. Tomando como referência a faixa 

etária 30 anos ou mais, o indivíduo com idade menor de 20 anos tem 77% menos chance de ter 

sobrepeso, e o indivíduo com idade entre 20 e 29 anos tem 65% menos chance de ter sobrepeso. 

Quanto ao estado civil, os estudantes casados/separados/viúvos tiveram 3,3 vezes mais 

chance de apresentar sobrepeso do que o grupo dos solteiros. De acordo com o trabalho e a 

renda, tendo como referência o grupo que não trabalha, a renda mensal apresentou associação 

com a prevalência de sobrepeso. O grupo que recebe 1 salário mínimo ou mais apresenta 2,6 

vezes mais chance de ter obesidade. 

 

Tabela II - Comparação entre prevalência de sobrepeso e características sociodemográficas dos 

universitários. Sobral, Ceará, Brasil, 2017. 
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Características 

Baixo peso/ 

Eutrófico 

Sobrepeso/ 

obesidade p OR IC 95% 

n % n % 

Sexo 

Masculino 133 60,7 86 39,3 0,03* 1,0 

Feminino 50 48,1 54 51,9 1,7 [1,0-2,7] 

Faixa etária 

< 20 anos 42 67,7 20 32,3 
<0,01* 0,23 [0,10-

0,54] 

De 20 a 29 anos 128 57,9 93 42,1 
0,35 [0,17-

0,71] 

30 anos ou mais 13 32,5 27 67,5 1,00 - 

Estado civil 

Solteiro 163 62,0 100 38,0 <0,01* 1,0 - 

Casado/Divorciado/Viúvo 20 33,3 40 66,7 3,3 [1,8-5,9] 

Trabalho 

Não trabalha 111 65,3 59 34,7 0,01* 1,0 - 

Estágio 22 51,2 21 48,8 1,8 [0,9-3,5] 

Trabalha com/sem 

salário 
47 46,1 55 53,9 

2,2 [1,4-3,7] 

Carga horária 

Até 20 horas/semana 33 51,6 31 48,4 0,39 - - 

20 | 40 horas/semana 26 40,0 39 60,0 

Mais de 40 horas/semana 11 50,0 11 50,0 

Renda 

Sem renda 115 62,8 68 37,2 0,01* 1,0 

< 1 SM 44 53,7 38 46,3 1,5 [0,9-2,5] 

1 SM ou mais 22 39,3 34 60,7 2,6 [1,4-4,8] 

SM: Salário Mínimo; Teste de Qui-quadrado; Análise de Regressão Logística; *p <0,05; OR: 

Odds ratio; IC: intervalo de confiança 

Quanto ao consumo semanal de alimentos, não houve associação significativa entre a 

prevalência de sobrepeso, o consumo de frutas e o consumo de verduras por mais de 3 

dias/semana.  
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A Tabela III demonstra que a média de consumo de carne vermelha no grupo 

sobrepeso/obesidade foi de 3,5 dias/semana, enquanto que no grupo dos eutróficos foi de 3,0 

dias/semana. À medida que o consumo de carne vermelha aumenta, a chance de ter sobrepeso/ 

obesidade é 1,15 vezes maior. Não houve associação entre prevalência de sobrepeso e o 

consumo de salgadinhos e refrigerantes neste grupo. 

Tabela III - Comparação entre prevalência de sobrepeso e consumo semanal de alimentos. 

Sobral, Ceará, Brasil, 2017. 

Características 

Baixo peso/ 

eutrófico 

Sobrepeso/ 

obesidade p OR IC 95% 

Média DP Média DP 

Consumo semanal 

de alimentos 

   Frutas  3,3 2,1 3,4 2,1 0,82 - - 

   Verduras 3,1 2,3 3,0 2,3 0,70 - - 

   Carne vermelha 3,0 1,7 3,5 1,9 
0,03* 1,15 [1,01-

1,30] 

   Frango com 

pele 
2,1 2,0 2,5 2,2 

0,05 - - 

   Salgadinhos 2,6 2,0 2,7 2,0 0,64 - - 

   Refrigerantes 2,5 2,2 2,5 2,3 0,94 - - 

Refeições no RU 

   Café da manhã 0,5 1,3 0,3 1,0 0,27 - - 

   Almoço 0,1 0,3 0,2 0,8 0,08 - - 

   Jantar 0,4 1,1 0,4 1,1 0,98 - - 

Teste t-Student; Análise de Regressão Logística; *p <0,05; RU: restaurante universitário; OR: 

Odds ratio; DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança 

Consoante observado sobre a autoimagem corporal (Tabela IV), os resultados 

apontaram que o estudante que estuda em tempo integral (manhã e tarde), como no curso de 

Medicina Veterinária, tem 2,9 vezes mais chance de estar insatisfeito com a imagem; enquanto 

o estudante do turno noturno tem 2 vezes mais chance de estar insatisfeito com a imagem
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corporal. As demais características não apresentaram associação com autopercepção da imagem 

corporal. 

Tabela IV - Comparação entre autopercepção da imagem corporal e vínculo com a 

universidade. Sobral, Ceará, Brasil, 2017. 

Características 
Satisfeito Insatisfeito 

p OR IC 95% 
n % n % 

Área 

Exatas 10 30,3 23 69,7 0,48 - - 

Humanas 24 24,7 73 75,3 

Saúde 41 21,2 152 78,8 

Anos de exposição à 

universidade 

< 1 ano 30 20,4 117 79,6 0,32 - - 

3 anos 24 30,8 54 69,2 

4 anos 15 22,7 51 77,3 

5 anos 6 18,8 26 81,2 

Situação 

Concluinte 45 25,6 131 74,4 0,29 

Ingressante 30 20,4 117 79,6 

Turno 

Manhã 42 31,6 91 68,4 0,02* 1 

Tarde 6 16,2 31 83,8 2,4 [0,9-6,1] 

Integral 
5 13,5 32 86,5 

2,9 [1,1-8,1] 

Noturno 22 19,0 94 81,0 
2,0 [1,1-3,6] 

Teste t-Student; Análise de Regressão Logística; *p <0,05; n: Número absoluto; OR: Odds 

ratio; IC: intervalo de confiança 

Em relação ao grupo de autopercepção positiva, os estudantes que classificaram seu 

estado de saúde como regular têm 2,8 vezes mais chance de estarem insatisfeitos com a imagem 

corporal, como descrito na Tabela V. Quando observada a relação entre a autopercepção da 
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imagem corporal e a aptidão física, tendo como referência o indivíduo que considera a sua 

aptidão física pior que os semelhantes, o indivíduo que tem aptidão física melhor tem 83% 

menos chance de estar insatisfeito com a imagem corporal; enquanto o que tem aptidão física 

semelhante tem 76% menos chance de estar insatisfeito com a imagem corporal. 

Tabela V - Comparação entre autopercepção da imagem corporal e percepção do estado de 

saúde e aptidão física comparado aos seus semelhantes. Sobral, Ceará, Brasil, 2017. 

Percepção 
Satisfeito Insatisfeito 

p OR IC 95% 
n % n % 

Positiva 62 28,8 153 71,2 <0,01* - - 

Regular 11 12,5 77 87,5   2,8 [1,4-5,7] 

Negativa 2 10,0 18 90,0 3,6 [0,8-16,2] 

Aptidão Física 

Pior 6 8,2 67 91,8 <0,01* 1,00 

Melhor 17 34,7 32 65,3 0,17 [0,06-0,47] 

Semelhante 34 27,4 90 72,6 0,24 [0,09-0,60] 

Não sabe 18 23,4 59 76,6 0,29 [0,11-0,79] 

Prática de 

atividade física de 

lazer 

Ativo 49 27,5 129 72,5 0,06 - - 

Inativo 26 18,2 117 81,8 

Teste t-Student; Análise de Regressão Logística; *p <0,05; OR: Odds ratio; IC: intervalo de 

confiança 

DISCUSSÃO 

    No presente estudo constatou-se a prevalência de 76,5% de insatisfação com a 

imagem corporal. A maioria dos estudantes insatisfeitos com sua imagem corporal tem uma 

visão negativa de seu estado de saúde. A percepção da imagem corporal também está associada 

à avaliação de sua aptidão física com seus semelhantes, uma vez que os estudantes que se 

avaliam com melhor aptidão física têm menor chance de imagem corporal negativa. 

      Levando em consideração as construções imagéticas no mundo contemporâneo, 

infere-se que tais resultados estão relacionados com as exigências do estereótipo social 

feminino. Em pesquisa nacional realizada entre escolares houve associação entre a percepção 
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da imagem corporal e os comportamentos extremos para controle de peso, com maior força 

para meninas que se sentiam muito gordas. Tais resultados permitem inferir que a percepção da 

imagem corporal pode ter maior influência na adoção dos comportamentos extremos(10). 

    Ao investigar os consumos e estilos de vida, um estudo com estudantes da 

Universidade de Lisboa(11) demonstra que a forma física pode ser vista a partir de uma 

configuração corporal subjetiva, produzida por si próprio, pelos outros e por processos de 

avaliação e de reconhecimento da adequação do indivíduo a um “estilo de vida saudável”. Esse 

olhar do estudante sobre o seu corpo, sua silhueta e as sensações que este lhe devolve, em 

comparação social com outros corpos, despertam mecanismos subjetivos de avaliação corporal, 

os quais têm efeitos na autoestima do indivíduo, no bem-estar individual e social, possibilitando 

estratégias de manutenção ou modificação corporal no sentido de um corpo socialmente 

reconhecido como “saudável”. 

O grau de excelência na avaliação da forma física varia ainda com o sexo, sendo as 

estudantes mais exigentes do que os rapazes na sua avaliação de excelente(11).  Esses dados 

confirmam os achados deste estudo: as estudantes estão mais insatisfeitas com sua imagem 

corporal e, quanto maior a faixa etária, a avaliação negativa aumenta em ambos os sexos. 

  A felicidade, enquanto autopercepção de satisfação - que contribui na capacidade de 

decidir como aproveitar a vida, como ser um sujeito ativo na construção de projetos e 

intervenções para superar dificuldades individuais e coletivas, e no reconhecimento de 

potencialidades - é um dos valores fundamentais para que a promoção da Saúde seja efetivada(3). 

Nesse sentido, atividades, projetos ou componentes curriculares que favoreçam a 

reflexão dos estudantes sobre si, sobre sua adaptação na educação superior e que também 

potencializem condições de enfrentamento de adversidades da vida - seja acadêmica seja 

pessoal -, devem fazer parte do cotidiano universitário. 

As instituições de ensino superior configuram-se como espaço ideal para debates e 

discussões em torno das temáticas sobre qualidade de vida, obesidade, hábitos alimentares e 

apreciações sobre saúde. Além disso, ambientes saudáveis são privilegiados para potencializar 

a promoção e a prevenção, como sugere a Política Nacional de Promoção da Saúde(3). 

  A escala de silhuetas representou um instrumento bastante eficaz para avaliar o grau 

de insatisfação com o peso e as dimensões corporais na avaliação do componente perceptivo da 

imagem corporal, e contribuiu, também, para a compreensão de como o estudante idealiza sua 

imagem e como vê sua imagem objetiva(8). 

O sobrepeso foi prevalente em 43,2% dos estudantes, e as mulheres universitárias 

apresentam maiores chances de sobrepeso e obesidade que os homens. Dados mostram que o 
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Brasil vem enfrentando o aumento progressivo do sobrepeso e obesidade. Sendo um dos 

principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e um problema de saúde 

pública, o excesso de peso acomete 1 (um) em cada 2 (dois) adultos e (1) uma em cada (3) três 

crianças brasileiras(1). 

Em adultos, acima de 18 (dezoito) anos, residentes em Fortaleza, Ceará, a frequência de 

obesidade verificada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL) foi de 19,2%(12). 

Quanto à associação significativa entre sobrepeso/obesidade no sexo feminino, outro 

estudo, também com população universitária, evidenciou diferenças dos resultados encontrados 

neste estudo, uma vez que as maiores prevalências de sobrepeso/obesidade foram encontradas 

nos estudantes do sexo masculino. É importante destacar que este estudo foi um inquérito 

transversal, repetido no período de 2 (dois) anos, de 2010 a 2012, com a participação de mais 

de 1200 estudantes de uma universidade pública e com a aplicação do mesmo instrumento de 

coleta de dados(13). 

Consoante observado, os dados confirmam a tendência da população brasileira descrita 

na Pesquisa Nacional de Saúde no ano de 2013. No que diz respeito à análise do excesso de 

peso da população adulta, estratificada por grupos de idade, estimou-se que mais da metade da 

população apresentou excesso de peso (56,9%), ou seja, cerca de 82 milhões de brasileiros 

apresentaram o IMC igual ou maior do que 25 kg/m2, indicando uma prevalência maior de 

excesso de peso no sexo feminino, 58,2%(6).  

O comportamento das prevalências de excesso de peso e de obesidade ao longo de três 

pesquisas (2003, 2008 e 2013), evidenciou um comportamento inverso, aumentando 

continuamente tanto para os homens quanto para as mulheres. Para os homens, a prevalência 

de excesso de peso aumentou de 42,4%, em 2002-2003, para 57,3%, em 2013, já a obesidade 

aumentou de 9,3 % para 17,5%. No caso das mulheres, esse aumento foi mais acentuado, 

passando de 42,1%, em 2002-2003, para 59,8%, em 2013, já a obesidade passou de 14,0% para 

25,2%(6). 

Confirmando os resultados do presente estudo, em que estudantes menores que 20 anos 

têm menos chances de sobrepeso e obesidade, um estudo com universitários da Região Sul do 

Brasil(14) demonstrou uma associação entre o excesso do peso corporal e a faixa etária. A 

magnitude da associação nos estudantes com 20 anos ou mais de idade foram 2 (duas) vezes 

maiores que seus pares mais jovens, e os resultados de maior prevalência de sobrepeso na maior 

faixa etária foram encontrados em outros estudos(1,6,13). 
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No que diz respeito às demais variáveis sociodemográficas encontradas na presente 

pesquisa, os estudantes casados/separados/viúvos, com trabalho e renda maior que 1 (um) 

salário mínimo, têm maior chance de apresentarem sobrepeso. Esses resultados também foram 

encontrados em estudo com universitários de uma instituição pública no Piauí, em que o risco 

de os estudantes desenvolverem excesso de peso foi maior nos níveis socioeconômicos médio 

e alto(15). 

A ampliação do olhar sobre o fenômeno do crescimento do sobrepeso entre os 

universitários é necessária, uma vez que a identificação dos fatores associados a 

comportamentos de risco pode direcionar políticas públicas e o desenvolvimento de programas 

que favoreçam o ambiente universitário como promotor de culturas saudáveis. 

A vigilância, monitoramento e avaliação, enquanto uso de múltiplas abordagens na 

geração e análise de informações sobre as condições de saúde, para subsidiar decisões, 

intervenções e implantar políticas públicas de promoção da saúde, compõe um dos eixos da 

Política Nacional de Promoção da Saúde(3). Nesse sentido, percebe-se a importância de 

indicadores que norteiem a implantação de projetos e programas voltados à população 

universitária. 

Os estereótipos negativos, por vezes presentes em pessoas com sobrepeso, influenciam 

de maneira negativa a adesão a programas, de modo a desmotivar esses indivíduos, resultando 

no reluto ao tratamento. Portanto, estratégias educativas que enfatizem a complexa etiologia da 

obesidade podem reduzir os estereótipos de peso entre os estudantes, devendo integrar os 

currículos e os programas(16). 

Através de um chamamento público, o Ministério da Saúde incentiva universidades 

públicas e privadas a desenvolverem projetos com o objetivo de prevenir e controlar a obesidade 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, também como forma de qualificar a assistência, o 

cuidado e o desenvolvimento de pesquisas(17). Entretanto, é válido refletir que a população 

universitária precisa ser visualizada não somente na posição de produzir conhecimentos e boas 

práticas para, sobretudo, que seja alcançada por essas ações. 

Quando se estudou a prevalência de sobrepeso e a associação entre as áreas cursadas 

(Saúde, Humanas e Exatas), não se observou nenhuma associação significativa na atual 

investigação. O fato dos estudantes dos cursos de Saúde, estudarem comportamentos saudáveis 

e outros conhecimentos transversais sobre a temática não os diferenciou dos demais. 

Na Região Sul do estado da Bahia(13), um estudo evidenciou, em estudantes (sexo 

masculino) no segundo ano de exposição à universidade e em estudantes (sexo feminino) no 

quarto ano ou mais de exposição à universidade, menores estimativas de associação com a 
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obesidade. Os efeitos da associação foram menores para os estudantes das áreas de Ciências 

Exatas, da Terra e Humanas. Já com universitários de outro estado, as prevalências de excesso 

de peso corporal aumentaram juntamente com o tempo de exposição à universidade(18). 

Quanto ao consumo de alimentos, considerado marcador de padrões saudáveis, avaliou-

se a frequência de frutas e verduras e os padrões não saudáveis de alimentação, isto é, o 

consumo de carne vermelha, refrigerantes e salgadinhos pelos estudantes do presente estudo. E 

não se observou diferença entre os grupos de desfecho em relação ao consumo de frutas e 

verduras, salgadinhos e refrigerantes. Todavia, os estudantes com sobrepeso/obesidade 

apresentaram maior prevalência no consumo de carne vermelha e frango com pele, visto que 

aumentaram as chances de obesidade quando aumentou o consumo de carne vermelha. 

Consoante uma pesquisa com universitários(13), estudantes do sexo masculino que 

referiram o consumo de frutas até 4 dias/semana estavam menos propensos a obesidade, no 

entanto os estudantes universitários que reportaram o consumo de hortaliças até 4 dias/semana 

estavam mais propensos à obesidade, assim como em relação ao consumo de carne com gordura 

visível sobre o sobrepeso. Para as mulheres, aquelas que consumiram refrigerantes em cinco ou 

mais dias por semana estavam mais associadas à obesidade. Em contrapartida, as que relataram 

consumir salgados estavam menos propensas a obesidade. 

Notou-se que a ingestão de frutas e de verduras dos estudantes analisados no atual estudo 

está abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 400 gramas diários 

em cinco ou mais dias da semana(19). Essa problemática vai ao encontro do inquérito nacional, 

no qual apenas 24,1% dos brasileiros ingerem a quantidade de frutas e hortaliças recomendada, 

e 29,4% da população ainda consome carne com excesso de gordura. Os números indicam 

também que o brasileiro tem diminuído a ingestão de refrigerante, com queda de cerca 20% nos 

últimos seis anos. Entretanto mais de 20% da população ainda ingere esse tipo bebida cinco 

vezes ou mais na semana(11). 

A ingestão de alimentos saudáveis está abaixo do recomendado. O fato de estudantes da 

área de Saúde entrevistados na atual pesquisa não apresentarem diferenças relacionadas ao 

sobrepeso, aos hábitos alimentares, leva a reflexão sobre como o conhecimento de prevenção e 

promoção da saúde trabalhado durante seus cursos, por si só, não garante a adoção de hábitos 

saudáveis. 

O acelerado crescimento do excesso de peso em todas as faixas etárias e de renda deixa 

clara a necessidade de medidas de controle e prevenção do ganho de peso. Caso as ações não 

sejam implementadas, estima-se que, em vinte anos, cerca de 70% dos brasileiros estarão com 

excesso de peso. O enfrentamento requer ações nos diversos setores, desde a produção à 
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comercialização final dos alimentos, e com a garantia de ambientes que propiciem a mudança 

de conduta dos indivíduos e da sociedade(1). 

Esta pesquisa corrobora as necessidades apontadas em estudo com adolescentes 

escolares(20) sobre: a importância de orientação e estímulo às escolhas alimentares saudáveis; 

disponibilização de prática de exercícios físicos no espaço escolar; disponibilização de opções 

de alimentos saudáveis nas cantinas; orientação para redução e prevenção de sobrepeso. No 

âmbito da universidade, apontamos a importância dos restaurantes universitários, dos núcleos 

de apoio aos discentes (NAPs), dos projetos de extensão voltados para a promoção da saúde, 

de espaços e ações que favoreçam a atividade física e adoção de estilos de vida saudáveis. 

Espera-se que os resultados apresentados subsidiem e fortaleçam ações e projetos 

contínuos de prevenção e combate ao sobrepeso e obesidade em estudantes universitários, e que 

aspectos voltados à autopercepção do estudante sejam uma temática trabalhada no ambiente 

universitário para valorizar a saúde mental e o protagonismo estudantil na escolha por hábitos 

saudáveis, dentro de um ambiente que estimula tais comportamentos. 

Este estudo teve algumas limitações. Utilizou-se o índice de massa corporal para 

verificação do sobrepeso e obesidade, método aceito para estudos em populações, contudo não 

permite a verificação da massa gorda e da massa livre de gordura dos estudantes. 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se uma elevada prevalência de sobrepeso/obesidade e de insatisfação com a 

imagem corporal entre os universitários. Verificou-se associação da prevalência de sobrepeso 

com faixa etária, sexo, estado civil, trabalho, renda e consumo de carne vermelha; e associação 

entre a autopercepção da imagem corporal com autopercepção do estado de saúde, aptidão física 

e turno de estudo. Não houve associações entre o sobrepeso e as áreas dos cursos ou o tempo 

de vinculação com a universidade. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Ministério da Saúde (BR). Guia alimentar para a população brasileira. 2ª. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2014.  

2. Gardner RM, Stark K, Jackson NA, Friedman BN. Development and validation of two new 

scales for assessment of body image. Percept Mot Skills. 1999;89(3):981-93. 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários 

60 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº. 2.446/GM, de 11 de novembro de 2014. Redefine a

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Brasília: Ministério da Saúde; 2014.

4. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic.

Genebra: World Health Organization; 2000.

5. Raynor HA, Champagne CM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics:

interventions for the treatment of overweight and obesity in adults. J Acad Nutr Diet.

2016;116(1):129-47.

6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde: 2013: ciclos de

vida: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: IBGE; 2015.

7. Sousa TF, Fonseca AS, José HPM, Nahas MV. Validade e reprodutibilidade do

questionário Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos (Isaq-A). Arquivo de

Ciências do Esporte. 2013;1(1):21-30.

8. Kakeshita IS, Almeida SS. Relação entre índice de massa corporal e a percepção da auto-

imagem em universitários. Rev Saúde Pública [Internet]. 2006 [acesso em  2017 Abr

20];40(3):497-504. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102006000300019&lng=en

9. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de

dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo

seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.

10. Silva SU, Barufaldi LA, Andrade SSCA, Santos MAS, Claro RM. Estado nutricional,

imagem corporal e associação com comportamentos extremos para controle de peso em

adolescentes brasileiros, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015. Rev Bras Epidemiol

[Internet]. 2018 [acesso em 2018 Dez 29];21(Suppl 1):e180011. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2018000200411&lng=en

11. Alcântara da Silva P, Borrego R, Ferreira VS, Lavado E, Melo R, Rowland J, et al.

Consumos e estilos de vida no ensino superior: o caso dos estudantes da ULisboa-2012.

Lisboa: SICAD; 2015.

12. Ministério da Saúde (BR) Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 2017:

vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico:

estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção

para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2017.

Brasília: Ministério da Saúde; 2018.

13. Sousa TF, Barbosa AR. Prevalências de excesso de peso corporal em universitários:

análise de inquéritos repetidos. Rev Bras Epidemiol [Internet]. 2017 [acesso em 2018 Dez

12];20(4):586-97. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2017000400586&lng=en

14. Silva DAS, Quadros TMB, Gordia AP, Petroski EL. Associação do sobrepeso com

variáveis sócio-demográficas e estilo de vida em universitários. Ciênc Saúde Coletiva

[internet]. 2011 [acesso em 2017 Mar 25]. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102006000300019&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2017000400586&lng=en


O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários 

61 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-

81232011001200020&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

15. Vieira EES, Nobre RS, Ulbrich AZ, Carvalho GCN, Cortez RMA, Silva ARV. Sobrepeso

e obesidade: associação com o nível socioeconômico de universitários. Rev Enferm UFPE

online [internet]. 2017 [acesso em 2018 Mar 18];11(10):3807-12. Disponível em:

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/25195/24296

16. Lima CT, Ramos-Oliveira D, Barbosa C. Aspectos sociocognitivos da obesidade:

Estereótipos do excesso de peso. Psic Saúde & Doenças [Internet]. 2017 [acesso em 2018 Dez

29];18(3):681-98. Disponível em:

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

00862017000300005&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.15309/17psd180305

17. Maciel V. Universidades terão até 10 milhões para prevenir e controlar a obesidade

[Internet]. 2018 [acesso em 2018 Dez 10]. Disponível em:

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44010-universidades-terao-ate-r-10-

milhoes-para-prevenir-e-controlar-a-obesidade

18. Pires CGS, Mussi FC. Excesso de peso em universitários ingressantes e concluintes de um

curso de Enfermagem. Esc Anna Nery [Internet]. 2016 [acesso em 2018 Dez

12];20(4):e20160098. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v20n4/1414-8145-ean-20-

04-20160098.pdf

19. World Health Organization. Global health risks: Mortality and burden of disease

attributable to selected major risks. Geneva: WHO; 2009.
20. Vieira CENK, Dantas DNA, Miranda LSMV, Araújo AKC, Monteiro AI, Enders BC. Programa de

enfermagem saúde na escola: prevenção e controle de sobrepeso / obesidade em adolescentes. Rev Esc

Enferm USP [Internet]. 2018 [acesso em 2018 Dez 11];52:e03339. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100433&lng=en.

http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017025403339

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/25195/24296
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862017000300005&lng=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862017000300005&lng=pt
http://dx.doi.org/10.15309/17psd180305
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44010-universidades-terao-ate-r-10-milhoes-para-prevenir-e-controlar-a-obesidade
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44010-universidades-terao-ate-r-10-milhoes-para-prevenir-e-controlar-a-obesidade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100433&lng=en.%20 Epub July 23,%202018. %20http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017025403339
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100433&lng=en.%20 Epub July 23,%202018. %20http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017025403339
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100433&lng=en.%20 Epub July 23,%202018. %20http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017025403339


CAPÍTULO 5 

A Prevalência e Fatores que influenciam a Prática de Atividade 

Física no Lazer de Estudantes Universitários do Ceará-Brasil 

Prevalence and factors that influence the activity of practice Physics 

in Leisure of University Students of Ceará-Brazil 

Ponte, MAV; Fonseca,SCF; Carvalhal, MIMM; Da Fonseca, JJS 

Submetido para Publicação na Revista Contexto & Educação 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários 

63 

RESUMO 

Descrever a prevalência de inatividade física e os fatores associados à prática de atividade física 

no lazer e o desenvolvimento de hábitos alimentares de estudantes do Ensino Superior do estado 

do Ceará- Brasil, que possuem vínculo com a universidade, levando em consideração variáveis 

sociodemográficas. Estudo transversal, exploratório. A amostra foi estratificada e proporcional, 

dividida por curso, além de constituída por 324 universitários, ingressantes e concluintes, das 

áreas da Saúde, Humanas e Exatas. O Instrumento utilizado foi o ISAQ-A e a variável desfecho 

foi a Atividade Física no Lazer. Utilizou-se a análise descritiva e inferencial, além de testes 

para verificar associações. Os dados mostraram que 42% dos estudantes não realizam atividade 

física no lazer, entre as dificuldades temos o cansaço, o que corresponde a 56,2%, as obrigações 

de estudo com 55,9%, e a falta de vontade com 28,1%. Foi possível observar associação entre 

a prática de atividade física, os estudantes do sexo feminino e a maior permanência de tempo 

na universidade. Os estudantes da Saúde apresentaram maior inatividade física, quando 

comparados com outras áreas.  O consumo de alimentos saudáveis apresentou associação com 

o fato de o estudante ser mais ativo fisicamente. O estudo apontou alta prevalência de

inatividade física no lazer, informações importantes sobre fatores associados à prática de 

atividade física dos universitários e a hábitos saudáveis. O espaço universitário é um ambiente 

oportuno para a aquisição de conhecimentos, assim como o desenvolvimento de inovações, 

entretanto insipientes são as políticas de promoção da saúde e de valorização da qualidade de 

vida dos universitários. O estudo tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas, conforme o 

parecer nº 1.910.729 e deflagra um cenário a ser refletido e aprofundado no ambiente 

universitário. 

Palavras-chave: Universidade; Educação em Saúde; Estilo de Vida; Atividade Física. 

ABSTRACT 

To describe the prevalence of physical inactivity and the factors associated with the practice of 

physical activity in leisure and the development of eating habits of students of Higher Education 

in the state of Ceará, Brazil, who have a link with the university, taking into account 

sociodemographic variables.Cross-sectional, exploratory study. The sample was stratified and 

proportional, divided by course, in addition to 324 undergraduate and graduate students from 

the Health, Human and Exact areas. The instrument used was the ISAQ-A andthe outcome 
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variable was the Physical Activity in Leisure. Descriptive and inferential analysis were used, as 

well as tests to verify associations. The data showed that 42% of the students do not perform 

physical activity in the leisure time, among the difficulties we have the fatigue, which 

corresponds to 56.2%, the obligations of study with 55.9%, and the lack of will with 28.1 %. It 

was possible to observe an association between the practice of physical activity, the female 

students and the greater permanence of time in the university. Health students presented greater 

physical inactivity when compared to other areas. The consumption of healthy foods was 

associated with the fact that the student was more physically active. The study showed a high 

prevalence of physical inactivity in leisure, important information about factors associated with 

the practice of physical activity of university students and healthy habits. The university space 

is an opportune environment for the acquisition of knowledge, as well as the development of 

innovations, however insipient are the policies of health promotion and appreciation of the 

quality of life of university students. The study is approved by the Research Ethics Committee, 

according to opinion nº 1,910,729, and it sets out a scenario to be reflected and deepened in the 

university environment. 

Keywords: University; Health Education; Lifestyle; Physical Activity. 

INTRODUÇÃO 

A prática de atividade física regular é um dos principais componentes na prevenção do 

crescimento da carga global de doenças crônicas. O monitoramento dos níveis de atividade 

física populacional mostra que apenas 15% dos indivíduos com 18 anos ou mais praticam 

atividade física suficiente no tempo livre, no conjunto da população das 27 capitais brasileiras 

(BRASIL, 2013).

A complexidade que envolve a promoção da saúde, na perspectiva da qualidade de 

vida e dos determinantes sociais, emerge a urgência do debate acerca desta temática e da adoção 

de múltiplos esforços entre diversos setores, principalmente os da Saúde e da Educação. De 

acordo com Organização Mundial da Saúde, a prática de atividade física regular reduz o risco 

de mortes prematuras, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer de cólon e de mama 

e diabetes tipo II, ainda atua como fator de proteção na prevenção ou redução da hipertensão 

arterial, da obesidade, da osteoporose e, além de promover bem-estar, reduz o estresse, a 

ansiedade e a depressão (OMS, 2009).  
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O ingresso ao Ensino Superior representa um período de mudanças. Assim, a adaptação 

das novas responsabilidades e das exigências decorrentes da necessidade de responder a um 

padrão pré-estabelecido da vida universitária podem causar fragilidades à saúde dos estudantes. 

Com isso, as instituições de Ensino Superior têm por função, não somente informar, mas 

também formar seus estudantes de modo integral. Por isso, é necessário valorizar o 

desenvolvimento individual, pela aquisição de capacidades físicas e psicológicas que 

possibilitem um maior controle do estresse e a busca pela qualidade de vida. Nesse tocante, 

Bonifácio et al. (2011) destaca que a saúde do estudante é uma questão emergente, polissêmica, 

a ser compreendida a partir da interação entre as demandas inerentes ao Ensino Superior e aos 

aspectos sociais, econômicos e pessoais. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS, lançada em 2006 (BRASIL, 2007), 

coloca a atividade física como uma das áreas estratégicas de atuação do campo da promoção da 

saúde e visa promover a qualidade de vida, assim como reduzir a vulnerabilidade e os riscos à 

saúde. 

Estudos realizados com universitários têm mostrado que as mulheres apresentam 

algumas condutas pouco saudáveis, como a pouca prática de atividade física, todavia, quando 

realizados entre acadêmicos de Educação Física, mostram que as taxas de sedentarismo são 

baixas. Na população em geral, o sexo feminino e o menor nível econômico são fatores 

associados ao sedentarismo no lazer (AZEVEDO et al., 2007). Entretanto, poucos estudos 

avaliam a atividade física de lazer e suas associações, conforme variáveis sociodemográficas, 

de exposição à universidade e de comportamentos preventivos, separadamente, segundo 

critérios compatíveis às recomendações para a prática de atividades físicas. 

Os objetivos deste estudo foram descrever a prevalência de inatividade física e 

fatores associados à prática de atividade física no lazer de estudantes de uma instituição de 

Ensino Superior, situada a Noroeste do Ceará- Brasil, e suas associações a variáveis 

sociodemográficas, de vínculo com a universidade e de hábitos alimentares. 
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MÉTODO 

Estudo transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, o qual faz parte de uma pesquisa, 

tese de doutorado em Ciências da Educação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – 

UTAD/Portugal, acerca dos indicadores de saúde e da qualidade de vida dos estudantes 

universitários, realizado em uma Instituição de Ensino Superior da região Noroeste do Ceará- 

Brasil. Os sujeitos do estudo foram 324 estudantes, ingressantes e concluintes, dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social. Para definição do tamanho 

amostral, foi utilizado o critério de proporcionalidade da amostra, considerando a relação entre 

o número de alunos em cada área que atendessem aos critérios elegíveis. Desse contingente

populacional, foi retirada uma quantidade proporcional de cada curso, de forma a garantir uma 

amostra representativa.  

A coleta de informações ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. O 

instrumento de coleta foi o questionário ISAQ-A, o qual apresenta características satisfatórias 

de aplicabilidade, validade e reprodutibilidade, para o uso em pesquisas com estudantes 

universitários brasileiros, além de ser composto por sete seções (SOUSA el al., 2013): (1) 

Informações sobre o Curso; (2) Indicadores Sociodemográficos; (3) Indicadores do Estilo de 

vida e saúde; (4) Hábitos Alimentares e Controle do Peso Corporal; (5) Atividades Físicas e 

Opções de Lazer; (6) Comportamentos Preventivos; e (7) Indicadores do Ambiente e das 

Condições de Aprendizagem. Além de que a adesão dos estudantes foi voluntária.  

A aplicação desse questionário foi efetuada por uma equipe de docentes previamente 

treinados, no que tange à recepção dos participantes, preenchimento dos dados gerais e 

verificação de medidas antropométricas. Assim, sendo esta uma pesquisa com foco na 

qualidade de vida dos estudantes, houve uma preocupação com a acolhida dos sujeitos, 

priorizando a ética e a humanização, além disso, foram oferecidas condições de conforto aos 

alunos, espaço físico adequado, tempo suficiente para responder o questionário e espaço 

reservado para aferição das medidas. 

Para variável desfecho deste estudo, utilizamos a Atividade Física no Lazer, que foi mensurada 

por meio de uma pergunta com 17 opções de atividades físicas de lazer e outros três espaços 

para informação de outras atividades praticadas, que não constavam na lista. Além do tipo de 

atividade praticada, os estudantes responderam sobre frequência semanal e o tempo de prática 

por dia, em horas, para cada atividade praticada.  Para classificação entre Ativo e Inativo 
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fisicamente, foi criado um escore em minutos por semana, ficando categorizado em Ativos 

Fisicamente, os estudantes que declararam praticar um mínimo de 150 minutos, em atividades 

físicas de lazer em uma semana normal, e em Inativos fisicamente, os estudantes que não 

praticam atividade física no lazer, ou que apresentam prática inferior a 150 minutos em uma 

semana normal. Esta categorização foi utilizada em outros estudos com estudantes 

universitários (MIELKE et al.,2010; SOUSA, 2011).   

               Análise dos dados foi realizada por meio da análise descritiva e inferencial da amostra, 

com a utilização de tabelas de frequências e da análise da média, desvio padrão, mínimo e 

máximo, bem como de testes para verificar associações, tais como teste de Qui-quadrado e 

razões de prevalência, além de que o programa utilizado foi SPSS 20.0.  

                Para realização do estudo, foram respeitados os princípios éticos da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre as pesquisas envolvendo Seres Humanos. O 

projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil e obteve aprovação sob o número 

de CAAE 63928317.6.0000.5053, parecer nº 1.910.729. 

 

RESULTADOS 

 

O sexo feminino foi o mais prevalente, compreendendo 67,9% entre os estudantes investigados, 

os solteiros correspondem a 81,2%, cuja maior faixa etária situa-se entre 20 a 29 anos. Além 

disso, 65,4% dos universitários residem na cidade onde se localiza a Instituição de Ensino e 

59,9% moram com os pais e 41,7% utilizam moto ou carro próprio, como meio de locomoção 

para universidade.Em sua maioria, não trabalham e os que desenvolvem alguma atividade 

laboral dedicam entre 20 a 40 horas semanais a essas atividades. Mediante esse panorama, é 

possível inferir que 47,5% dos acadêmicos apresentam tempo de dedicação às atividades 

educacionais limitado e pode-se entender que corresponde a uma população que desenvolve 

dupla jornada de trabalho. 

              Dos estudantes, 55,6 % realizam atividade física no seu lazer, em uma semana normal, 

destes, 50,5% fazem atividade física, entre 4 a 6 dias, e dos 66,7% que se exercitam, a 

duração/dia é de até 60 minutos, em que as atividades mais prevalentes são musculação 

(40,6%), seguida da corrida, (21,7%). Quando questionados sobre os três principais motivos 

para prática de AFL, obtivemos que os mais citados foram o bem-estar, correspondente a 

81,7%; a saúde, a 57,8%; e a estética, a 56,1%.  
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Relacionado à inatividade física, 42% dos estudantes descrevem não praticar atividade 

física no lazer (AFL) e, entre as dificuldades apontadas pelos universitários, 56,2% apontam o 

cansaço; 55,9% as obrigações de estudo; e 28,1% a falta de vontade.  

Quando observado o comportamento das variáveis desfecho, praticar ou não atividade 

física no lazer, com outros fatores, os resultados demonstraram que houve uma associação entre 

a prática de atividade física e o sexo do estudante, o qual, sendo do sexo feminino, apresentou 

1,8 vezes mais chance de ser inativo, em relação ao sexo masculino, e não houve diferença 

significativa entre as faixas etárias, estado civil e ocupação (Tabela 1).  

Foi observada associação entre a prática de atividade física e a carga horária de 

trabalho dos estudantes, sendo que os que trabalham mais de 40 horas apresentam 3,8 vezes 

mais chance de serem inativos fisicamente. Logo, esse resultado permite refletir acerca da 

dificuldade encontrada pelos estudantes em conciliar suas obrigações de trabalho/estudo com a 

prática de atividade física. 

Tabela 1.  

Comparação entre Prática de Atividade Física e Variáveis Sociodemográficas. Sobral-CE, 

2017. 

CARACTERÍSTICAS 
Ativo Inativo 

P OR IC 95% 
N % N % 

Sexo 

Masculino 68 65,4% 36 34,6% 0,01* 1 

Feminino 110 50,5% 108 49,5% 1,8 [1,1-3,0] 

Faixa etária 

< 20 anos 36 58,1% 26 41,9% 0,22 - - 

De 20 a 29 anos 126 57,3% 94 42,7% 

De 30 a 40 anos 14 41,2% 20 58,8% 

40 anos ou mais 2 33,3% 4 66,7% 

Estado Civil 

Casado 27 49,1% 28 50,9% 0,21 - - 

Divorciado 1 20,0% 4 80,0% 

Solteiro 149 57,1% 112 42,9% 

Viúvo 1 100,0% 0 0,0% 

Trabalho 
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Estágio 27 64,3% 15 35,7% 0,39 

Não trabalha 96 56,8% 73 43,2% 

Trabalha com salário 51 49,5% 52 50,5% 

Trabalha sem salário 4 50,0% 4 50,0% 

Carga horária 

Até 20 horas/semana 41 64,1% 23 35,9% 0,03* 1 

20 ---| 40 horas/semana 33 50,8% 32 49,2% 1,7 [0,8-3,5] 

Mais de 40 

horas/semana 
7 31,8% 15 68,2% 

3,8 [1,4-

10,7] 

Teste de Qui-quadrado. Análise de Regressão Logística. *Significativo 

Consoante observado,referente à associação da AFL, às variáveis vinculadas à Universidade, a 

pesquisa demonstra que não há diferença significativa entre as áreas de estudos dos 

universitários, ou seja, os estudantes da área de conhecimento da Saúde não demonstram 

diferenças quanto a serem mais ativos fisicamente, quando comparados aos estudantes das áreas 

de Humanas e da área de Exatas. 

Quando comparados ingressantes e concluintes, na variável relativa ao tempo de permanência 

destes estudantes na Universidade, temos que os estudantes com 5 (cinco) anos de vinculação 

com a universidadeapresentam 3,4 vezes mais chance de ser inativo fisicamente, quando 

tomamos por referência os estudantes com menos de 1(um) ano de ingresso. Além disso, houve 

diferença significativa entre a prática de atividade física e o turno, tendo em vista que o aluno 

do turno vespertino apresenta 3,4 vezes mais chances de ser inativo; e o aluno do turno noturno, 

1,9 vezes mais chance de ser inativo (Tabela 2). 

Tabela 2.  

Comparação entre Prática de Atividade Física de Lazer (AFL) e variáveis sobre vínculo com a 

Universidade.Sobral-CE, 2017. 

CARACTERÍSTICAS 
Ativo Inativo 

P OR IC 95% 
N % N % 

Área 

Exatas 19 57,6% 14 42,4% 0,19 - - 

Humanas 60 62,5% 36 37,5% 

Saúde 99 51,3% 94 48,7% 
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Anos de exposição à 

Universidade 

< 1 ano 83 56,8% 63 43,2% 0,01* 1 - 

3 anos 50 64,1% 28 35,9% 0,7 [0,4-1,3] 

4 anos 36 54,5% 30 45,5% 1,1 [0,6-2,0] 

5 anos 9 28,1% 23 71,9% 3,4 [1,4-7,8] 

Turno 

Matutino 86 65,2% 46 34,8% 0,01* 1 

Vespertino 13 35,1% 24 64,9% 3,4 [1,6-7,4] 

Diurno 21 56,8% 16 43,2% 1,4 [0,7-3,0] 

Noturno 58 50,0% 58 50,0% 1,9 [1,1-3,1] 

Teste de Qui-quadrado. Análise de Regressão Logística. *Significativo 

 Em relação à análise do consumo semanal de alimentos, com a prática de atividade física no 

lazer, obtivemos que a média de consumo de frutas, no grupo dos ativos, é de 3,8 dias/semana, 

enquanto que, no grupo dos inativos, é de 2,8 dias/semana. Assim, à medida que aumenta a 

média de consumo, a chance de ser inativo fisicamente é 21% menor.  Além disso, a média de 

consumo de verduras no grupo dos ativos é de 3,3 dias/semana, enquanto que no grupo dos 

inativos é de 2,7 dias/semana. Assim, à medida que aumenta a média de consumo, a chance de 

ser inativo fisicamente é 11% menor (Tabela 3). 

Tabela 3.  

Comparação entre Prática de Atividade Física e Consumo semanal de alimentos. Sobral-CE, 

2017. 

CARACTERÍSTICAS 
Ativo Inativo 

P OR IC 95% 
Média DP Média DP 

Consumo semanal de 

alimentos 

Frutas 3,8 2,1 2,8 1,9 
<0,01* 0,79 [0,71-

0,89] 

Verduras 3,3 2,4 2,7 2,1 
0,02* 0,89 [0,80-

0,98] 

Carne vermelha 3,1 1,9 3,5 1,7 
0,04* 1,14 [1,01-

1,28] 
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Frango com pele 2,2 2,1 2,3 1,9 0,45 - - 

Salgadinhos 2,3 2,0 3,0 1,9 
<0,01* 1,08 [1,08-

1,36] 

Refrigerantes 2,1 2,2 3,0 2,2 
<0,01* 1,18 [1,07-

1,31] 

Teste de Qui-quadrado. Análise de Regressão Logística. *Significativo 

Os estudantes, por meio do questionário, puderam indicar grupos de prática de atividade 

física, de seu interesse, a serem ofertados pela Universidade, bem como turnos e dias de 

preferências. Houve preferência pelos grupos de atividades de musculação, 46,9%; grupos de 

atividade de ginástica, 37,7%; e grupos de atividades de ciclismo e terapias corporais, ambos 

com 16,6%. Os turnos mais prevalentes, conforme a oferta de atividades físicas de lazer, pela 

Universidadeforam o noturno, 41,7%; seguido pela manhã, com 30,6%, dentre os quais 

prevalecem a quarta-feira, com 52,2%; a segunda-feira, com 50,3%; e a sexta-feira, com 34%. 

DISCUSSÃO 

 Este estudo evidenciou uma alta prevalência de inatividade física entre universitários da região 

Noroeste do Estado do Ceará- Brasil, quando comparados com outros estudos empopulações 

semelhantes, como os realizado por Ferrari et al., (2012), em uma universidade pública de Santa 

Catarina –SC, desenvolvida com 2.290 estudantes, em que a prevalência de inatividade física 

foi de 14,5%; e  por Rodrigues, Cheik, e Mayer (2008), desenvolvida com Universitários do 

Estado do Tocantins-TO, em que a prevalência de inatividade física foi de 29,9%. 

Vale destacar que os estudantes do sexo feminino apresentaram mais chances de serem 

inativos do que os de sexo masculino, que corrobora o estudo de Vargas et al,.(2015) que 

constatou que as mulheres, de modo geral, apresentam níveis insuficientes de prática de 

atividade física. Sousa (2011), em pesquisa com a população universitária, ao mensurar os 

níveis de prática de atividades físicas no lazer revelara que as estudantes apresentaram maior 

chance de serem menos ativas no lazer que os rapazes.  

O censo da Educação Superior no Brasil demonstra que tivemos no ano de 2016, 

8.048.701 matrículas em cursos de graduação presencial e a distancia, sendo 4.603.846 destas 

ingressantes do sexofeminino (INEP, 2017).Estamos com uma população universitária, em sua 

maioria, constituída por mulheres e, considerando os vários estudos que mostram a associação 
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entre as universitárias e a maior chance de inatividade física, temos um cenário que merece 

atenção e efetivas ações que possam minimizar ou modificar esta realidade. 

Em inquérito domiciliar, realizado em 27 cidades brasileiras, a frequência da prática 

de atividade física no tempo livre equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade moderada, 

por semana, foi de 37,6%, sendo maior entre homens (45,6%), do que entre mulheres (30,8%). 

No entanto, a frequência dessa condição tendeu a diminuir com o aumento da idade, de forma 

mais acentuada entre os homens e, em ambos os sexos, aumentou com o nível de escolaridade 

(BRASIL, 2017).   

No presente estudo, não obtivemos diferenças significativasentre os estudantes da área 

da Saúde, por serem mais ativos fisicamente,quando comparadosaos estudantes das áreas 

Humanas e de Exatas. No entanto, a frequência da prática de atividades física no lazer, no grupo 

dos estudantes da Saúde foi a mais baixa. Neste sentido, é valido refletir sobre a influência da 

formação acadêmica na adoção de hábitos saudáveis. Logo, vale o questionamento: o ambiente 

universitário é promotor de culturas saudáveis?  

 As respostas para essas questões levantadas vão além dos objetivos deste estudo, porém surgem 

como uma temática necessária a ser investigada por outros pesquisadores. 

Consoante observado, os estudantes com cinco anos de permanência na universidade 

apresentaram mais chance de serem inativos fisicamente. Assim, esses resultados corroboram 

a pesquisa de Fontes e Viana (2009), ao estudarem a prevalência e fatores associados ao baixo 

nível de atividade física entre estudantes universitários, em uma universidade pública da região 

Nordeste – Brasil, segundo a qual aponta que os alunos com maior tempo na universidade 

tiveram uma tendência de diminuição da intensidade da atividade física realizada e os 

estudantes que estudam à noite apresentaram mais chances de desenvolver baixo nível de 

atividade física, quando comparados com os estudantes do turno diurno.  

    Com isso, tais reflexões surgem ao analisarmos os dados fornecidos pelo estudo, relativos ao 

tempo de vínculo estudante/universidade. O espaço universitário é, consensualmente, um 

ambiente oportuno de conhecimentos e inovações, entretanto insipientes são as políticas de 

promoção e prevenção da saúde, assim como de valorização da qualidade de vida dos que 

povoam as universidades.  

Dessa forma, os futuros profissionais ingressam na universidade e são, por vezes, 

tomados pelas obrigações curriculares, assim como pelas exigências pertinentes ao mercado de 
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trabalho e deixam aspectos importantes, como o autocuidado e a adesão de hábitos saudáveis, 

como se estes estivessem em uma escala menor dos conhecimentos e das atitudes pertinentes 

ao processo formativo.  

  Fatores citadas pelos universitários, os quais dificultam a prática de atividade física no 

lazer,tais como o cansaço, as obrigações de estudo e a falta de vontade corroboram os dados do 

estudo de Martins et al. (2010), realizados com 605 estudantes universitários do Estado do Piauí, 

que identificou entre os motivos para não realização de atividade física, a falta de tempo, de 

oportunidade e de interesse. 

              Na Avaliação de Efetividade de Programas de Atividade Física (BRASIL,2013), foi 

observado que o monitoramento da prática de atividade física no Brasil é ainda muito recente, 

quando comparados a países, como os Estados Unidos, em que o Sistema de Monitoramento de 

Fatores de Risco Comportamentais – BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System) 

monitora continuamente a atividade física de adultos. Outros países desenvolvidos também 

possuem possibilidade de monitorar os níveis de atividade física da população, como Inglaterra 

(STAMATAKIS; EKELUND; WAREHAM, 2007), Suíça (SURIS et al., 2006), dentre outros. 

       Relativo à investigação sobre o consumo semanal de alimentos por parte dos universitários, 

destacamos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de pelo 

menos 400 gramas de frutas e hortaliças (WHO, 2002).  No conjunto das 27 cidades brasileiras, 

a frequência de consumo recomendado de frutas e hortaliças foi de 32,9%, sendo menor em 

homens 27,2%, comparado a mulheres, com 37,3% (BRASIL, 2013).  

              Com isso, a relaçãoencontrada entre o consumo de frutas e de verduras com a prática 

de atividade física no lazer permite-nos propor que, à medida que aumenta a média de consumo 

de frutas e verduras, a chance de ser inativo fisicamente é menor. Logo, o estímulo para que 

haja uma alimentação saudável por parte dos estudantes pode refletir na diminuição de 

comportamentos de inatividade física. 

      Assim, a alimentação de má qualidade e os baixos níveis de atividades físicas, associados 

durante o período universitário, podem representar riscos para o surgimento de Doenças 

Crônicas não transmissíveis, como a obesidade (USDHHS, 2008). 
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CONCLUSÃO 

No Brasil, a prática de Atividade Física é encorajada em todos os ciclos escolares, 

todavia tem-se observado que a entrada na Universidade e o tempo de permanência nesse 

ambiente podem estar associados a alguns comportamentos de riscos, como a inatividade física. 

Dessa forma, o fortalecimento da Universidade, como espaço promotor de culturas saudáveis, 

a análise de cenários de tendências, o conhecimento de informações em diferentes países e 

regiões são importantes indicadores para avaliar esse contexto. 

O olhar dos pesquisadores tem alcançado, com muita propriedade, além dos muros da 

Universidade e deixa descoberta uma fonte de informação viva, importante para orientar nossas 

políticas institucionais, nossos planos de expansão, nossas metas e projetos, que são os próprios 

estudantes. 

Diante disso, a relevância dos resultados encontrados aponta para uma realidade que 

precisa ser repensada. Assim, o presente estudo mostrou originalidade em várias dimensões: 

primeiro, ao fornecer dados que avaliam a adoção de hábitos saudáveis, como a prática de 

atividade física no lazer, de estudantes universitários de uma região do Ceará-Brasil, onde existe 

uma escassez de estudos acerca dessa temática. Posteriormente,ao relacionar a prática de 

atividade física a outras variáveis, que se mostraram significativas em suas associações para, a 

partir da formulação de hipóteses, despertar estudos futuros e gerar evidências para subsidiar 

programas e políticas voltadas à qualidade de vida da população universitária. 
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RESUMO 

O objetivo proposto foi analisar os fatores que podem interferir no rendimento acadêmico dos 

estudantes, durante seu percurso escolar em uma instituição de Ensino Superior da Região 

Noroeste do Ceará-Brasil. Foram pesquisados 324 estudantes universitárias das áreas da Saúde, 

Exatas, Humanas e, para isso, foi utilizado o Questionário ISAQ-A. As variáveis dependentes 

foram relacionadas ao rendimento acadêmicos dos estudantes e as variáveis exploratórias 

foram: o tempo de exposição à universidade, o estresse e a autoavaliação da qualidade de vida. 

Foram empregadas as análises descritivas e as medidas de associação, estimadas pela regressão 

Logística Multinominal. Os resultados indicaram que um baixo rendimento acadêmico pode 

estar associado ao nível alto de estresse e que os alunos com maior tempo de universidade 

apresentam melhor rendimento, em relação ao que estão ingressando, os quais se mostram 

satisfeitos com sua vida. O estresse é algo comum no cotidiano dos estudantes, todavia é 

necessário buscar alternativas para que não se torne patológico, ao ponto de interferir no 

rendimento acadêmico dos estudantes, cujos aspectos emocionais e psicossociais devem ser 

considerados, nos processos de ensino/aprendizagem, no sentido de fortalecer o vínculo com a 

Universidade e sucesso acadêmico. 

Palavras-chave: Rendimento Acadêmico; Estresse; Ensino Superior; Qualidade de Vida. 

ABSTRACT 

The objective was to analyze the factors that may interfere in students' academic performance 

during their school year. in an Institution of Higher Education of the Northwest Region of 

Ceará-Brazil. 324 university students from the health, exact and human areas were surveyed. 

The ISAQ-A Questionnaire was used. The dependent variables were related to the academic 

performance of the students and the exploratory variables were: the time of university exposure, 

stress and the self-assessment of quality of life. The descriptive analyzes and association 

measures estimated by the Multinominal Logistic regression were used. The results indicate 

that a low academic performance may be associated with the high level of stress, that the 

students with greater university time present a better performance in relation to what they are 

entering. They are satisfied with their life. Stress is something common in students 'daily life, 

however, it is necessary to look for alternatives so that it does not become pathological to the 

point of interfering in the students' academic performance. Emotional and psychosocial aspects 
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of students should be considered in the teaching / learning processes, in order to strengthen the 

bond with university and academic success. 

Keywords: Academic Performance; Stress; Higher Education; Quality of Life 

INTRODUÇÃO 

A proposta de avaliar o desempenhoacadêmiconão é uma tarefa fácil, porconta do 

número de variáveis que devemserlevadasemconsideração, não obstante o processoavaliativo, 

que é um fatorimportante para tomada de decisões e progressãonavidaacadêmica. 

O Ensino Superior, tendo como princípios a formação de cidadãos autônomos, ativos e capazes 

de transformar a realidade social existente, capaz de contribuir para o desenvolvimento 

autossustentável na sociedade e economia local, é construído pela indissociabilidade entre o 

Ensino, a Pesquisa, Extensão e a Responsabilidade Social. 

Neste contexto,a educação universitária deve promover o desenvolvimento de 

competências acadêmicas, cognitivas e pessoais, com a responsabilidade de proporcionar uma 

educação que permita cada geração concretizar os seus projetos, servindo a sociedade da melhor 

forma possível.Neste sentido, importa que a Universidade encare o sucesso acadêmico dos seus 

estudantes para além dos resultados obtidos em cada disciplina, devendo tomar isso em 

consideração desde o primeiro ano dos seus cursos.  

Reduzir o sucesso acadêmico dos estudantes às suas classificações curriculares é, muitas 

vezes, querer desenvolver,nos alunos, competências para reproduzir informação e pouco 

enfatizar a preparação dos estudantes paraentenderem a si próprios e integrarem-se, de forma 

adequada, aos ambientes profissionais e sociais com os quais terão que lidar ao longo da vida. 

Cunha e Carrilho (2005), aoanalisar em que medida as vivências acadêmicas dos alunos 

ingressantes no Ensino Superior apresentam-se relacionadas com o rendimento acadêmico, os 

resultados sugerem que o rendimento acadêmico pode ser afetado pelas vivências dos 

estudantes a nível pessoal e de realização acadêmica, experimentadas no primeiro ano do 

curso Superior.  

Consoante observado, Soares & Almeida (2001) já alertavam que os estudantes que 

ingressam no Ensino Superior trazem consigo uma expectativa positiva em relação a sua futura 

experiência acadêmica. Assim, a discordância entre sentimentos, pensamentos e o que a 

universidade efetivamente pode oferecer gera uma fonte de dificuldades, refletidas na 
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adaptação, na satisfação e no sucesso acadêmico. Assim, ao se falar de qualidade de vida, é 

necessário assumir uma postura multidimensional, visto que são muitos os fatores relacionados 

com a vida, assim como é necessário tomar o mesmo cuidado ao falar em avaliação do aluno, 

o que não mais se entende como um processo em que se utiliza um único instrumento avaliativo.  

Precisa-se, portanto, procurar entender esse aluno em seu contexto vivencial e fazer as 

adaptações necessárias, a fim de se integrar no novo ambiente acadêmico, ou nas novas 

disciplinas curriculares e seus respectivos professores. 

 

MÉTODO 

 

Este estudo,transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, faz parte de uma 

pesquisa, tese de doutorado em Ciências da Educação da Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro – UTAD/Portugal, acerca do processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores 

associados ao rendimento acadêmico e à qualidade de vida em estudantes universitários. 

Realizado em uma Instituição de Ensino Superior da região Noroeste do Ceará- Brasil. Os 

sujeitos do estudo foram formados por 324 estudantes, ingressantes e concluintes, dos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social.  

Para definição do tamanho amostral, foi utilizado o critério de proporcionalidade da 

amostra, considerando a relação entre o número de alunos em cada área que atendessem aos 

critérios elegíveis. Desta distribuição populacional, foi retirada uma proporção de cada curso 

de forma a garantir uma amostra representativa.  

              A coleta de informações ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro/2017. O instrumento 

de coleta foi oquestionário ISAQ-A, o qual apresenta características satisfatórias de 

aplicabilidade, validade e reprodutibilidade, para o uso em pesquisas com estudantes 

universitários brasileiros. O instrumento utilizado é composto por sete seções: (1) Informações 

sobre o curso; (2) Indicadores sociodemográficos; (3) Indicadores do estilo de vida e saúde; (4) 

Hábitos alimentares e Controle do Peso Corporal; (5) Atividades Físicas e Opções de lazer; (6) 

Comportamentos Preventivos e (7) Indicadores do Ambiente e das Condições de 

Aprendizagem. Para isso, a adesão dos estudantes foi voluntária.  

              A aplicação desse questionário foi efetuada por uma equipe de docentes previamente 

treinados, no que tange à recepção dos participantes, preenchimento dos dados gerais e 

verificação de medidas antropométricas. Sendo esta uma pesquisa com foco na qualidade de 
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vida dos estudantes, houve uma preocupação com a acolhida dos sujeitos, priorizando a ética e 

a humanização. Foram oferecidas condições de conforto aos alunos, espaço físico adequado, 

tempo suficiente para responder o questionário e espaço reservado para aferição das medidas. 

Para responder os objetivos propostos pelo estudo, dividimos as variáveis em 

dependentes e independentes, também chamada de exploratórias, a fim de realizarmos uma 

melhor análise. 

VARIÁVEIS DEPENDENTES: RELACIONADAS AO RENDIMENTO 

ACADÊMICOS DOS ESTUDANTES 

A avaliação do rendimento acadêmico foi feita por módulo ou por disciplina, 

abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos. A 

assiduidade foi verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada módulo/disciplina. O 

aproveitamento foi aferido, em cada módulo/disciplina, mediante a exigência da assimilação 

progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliada em provas e em outras tarefas ministradas 

ao longo do período letivo. 

         A partir destes dados foi gerado um índice que varia de 0 a 10 valores, o qual foi utilizado 

para medir o desempenho dos alunos, relacionado a seu curso e também a outros, além de ser 

um critério utilizado para seleção de bolsas de iniciação científica, iniciação a docência e para 

aproveitamento de estudos. 

Com o objetivo de avaliarmos o rendimento acadêmico, por meio do índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA), os alunos ingressantes precisavam ter notas, para que este 

índice fosse gerado no Sistema Acadêmico e a informação fosse extraída. O Rendimento 

Acadêmico, neste trabalho, refere-se ao grau final relativo a todas as disciplinas cursadas pelos 

estudantes ao longo do semestre. Nesta pesquisa, o rendimento acadêmico, portanto, equivale 

às médias das notas cursadas pelo estudante durante o semestre.  

Dessa forma, o questionário foi aplicado nos alunos que ingressaram na Instituição de 

Ensino em 2016.2 (1º Semestre) e os alunos concluintes. Devido às diferenças do número de 

semestres dos cursos, tivemos alunos do 8º, 9ª e 10º, respectivamente nos semestres finais de 

seus cursos. 
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VARIÁVEL DEPENDENTE: RENDIMENTO ACADÊMICO (ÍNDICE DE 

RENDIMENTO ACADÊMICO – IRA). 

Esta variável teve os seguintes desfechos: 

1. Estudantes com Alto Rendimento Acadêmico – IRA ≥ 8

2. Estudantes com Médio Rendimento Acadêmico – IRA5 a < 8

3. Baixo Rendimento Acadêmico – IRA <5

A verificação dos dados foi realizada através da análise descritiva e inferencial da 

amostra, por meio do uso de tabelas de frequências e da análise da média, desvio padrão, 

mínimo e máximo, bem como dos testes para verificar associaçõe,s como teste de Qui-quadrado 

e razões de prevalência. O programa utilizado foi SPSS 20.0.  

Para realização do estudo, foram respeitados os princípios éticos da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre as pesquisas envolvendo Seres Humanos. O 

projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil e obteve aprovação sob o número 

de CAAE 63928317.6.0000.5053, conforme o parecer nº 1.910.729. 

RESULTADOS 

Os sujeitos do estudo foram 324 estudantes universitários, cujo perfil descritivo dos 

estudantes investigados foi, em sua maioria, do sexo feminino 67,9%, solteiros em 81,2% e a 

maior faixa etária, 68,5% estava entre 20 a 29 anos, 65,4% são residentes da cidade onde se 

localiza a Instituição de Ensino, e 59,9% dos universitários moram com seus pais e 41,7% 

utilizam, como meio de locomoção para instituição de ensino, moto ou carro próprio. 

          Em relação à distribuição dos estudantes por áreas dos seus cursos, temos: Humanas 

(30,2%), Saúde (59,6%), Exatas (10,2%). De acordo com a situação de ingressante/concluinte, 

45,4% são ingressantes e 54,6% são concluintes. Relativo ao Índice de Rendimento Acadêmico 

– IRA, os estudantes que possuem IRA Alto (> 8), 27,5% dos estudantes IRA Médio (5 a > 8),

64,2% dos estudantes e 8,3% dos estudantes IRA baixo (> 5). 

É importante mencionar algumas variáveis que auxiliam nas discussões dos resultados, 

tais como os estudantes responderem se estão satisfeitos com a vida, em que 55,2% afirmaram 

que sim; 38,9% regular, 3,7% responderam que não e 2,2% dos estudantes não informaram. 

Ao averiguarmos as associações entre as variáveis: rendimento acadêmico e nível de 

estresse, como demonstra a figura 3, os achados sugerem que há uma diferença significativa 
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entre os estudantes “nunca estressados”, com relação aos “sempre estressados”. A média do 

grupo de estudantes “nunca estressados” é de 8,01 pontos, enquanto o grupo de estudantes 

“sempre estressados” é de 6,34 pontos. Importante destacar que, considerando a média adotada 

pela instituição de ensino, 7,0, o único grupo que não alcançou esta média,foi o grupo dos 

“sempre estressado”.   

 

Figura 3. Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Nível de Estresse. 

 

 

Análise de Variância (Anova). p=0,03. Teste Tukey. *Significativo. 

 

             No sentido de averiguarmos se a autoavaliação do estado de saúde dos estudantes 

apresenta alguma relação com o rendimento acadêmico deles, foi realizada uma análise com as 

variáveis, todavia não houve diferença no rendimento acadêmico entre os alunos, que se 

mostram satisfeitos ou não com a vida, conforme a figura 4. 
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Figura 1. Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Autopercepção do estado de 

saúde. 

Análise de Variância (Anova). p=0,66. 

Um dos objetivos deste estudo é analisar a adaptação dos estudantes ao Ensino 

Superior, deste feito é importante sabermos se o tempo de universidade influencia no 

rendimento acadêmico. Para isso, utilizamos o teste T-student para averiguar o comportamento 

das variáveis e observamos que existe diferençade rendimento em relação ao estudante que está 

concluindo o curso. A figura 5 demonstra que há uma diferença significativa entre o rendimento 

do aluno ingressante e o concluinte, o qual apresenta índice de rendimento médio maior que o 

do ingressante. 

Figura 05.  

Comparativo entre Rendimento Acadêmico e Tempo de Universidade. 

 Teste T-Student. p<0,01. 
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DISCUSSÃO 

O estresse, em princípio, não é uma doença, é apenas a preparação do organismo para 

lidar com as situações que se apresentam, sendo, então, uma resposta a um determinado 

estímulo, o que varia de pessoa para pessoa. Assim, o prolongamento ou a exacerbação de uma 

situação específica, de acordo com as características do indivíduo no momento, pode gerar 

alterações indesejáveis (LIPP, 2002).  

A pesquisa demonstrou que existe uma forte relação entre estar muito estressado, com 

o rendimento acadêmico menor, tendo em vista que,quanto maior o grau de estresse, mais afeta-

se as notas e os outros fatores avaliativos que compõe a média do Índice de Rendimento 

Acadêmico. 

Esse resultado corrobora a pesquisa de Mascarenhas e Pais-Ribeiro (2011), que 

demonstram que processos psicológicos, associados aos fenômenos da ansiedade e do estresse 

precisam ser geridos no sentido de tratar, prevenir ocorrências sob pena de comprometer as 

estruturas cognitivas dos estudantes, necessárias para realização do processo estudo-

aprendizagem, com eficiência por um lado, contribuindo para elevação dos indicadores de 

saúde psicológica e bem-estar dos estudantes universitários. 

Diferente resultado, encontraram Mondardo e Perdon (2005), ao pesquisarem a 

relação entre o estresse e o desempenho acadêmico em 192 estudantes universitários do 

primeiro período de uma Instituição de Ensino Superior da região noroeste do Rio Grande do 

Sul. A média das notas dos participantes, de forma geral, foide 73,1 e todos os participantes 

apresentaram média superior à necessária para obter aprovação, no caso, média 7,0. Assim, a 

média das notas dos participantes que possuem estresse foi superior àqueles que não apresentam 

estresse (73,9 e 71,9, respectivamente), não havendo diferenças. 

 Merece destaque o estudo de Zonta e Grosseman (2006) acerca da qualidade de vida e 

as estratégias de enfrentamento de estresse de acadêmicos de Medicina da Universidade Federal 

de Medicina de Santa Catarina, dentre elas, trabalhar a própria personalidade, resgatar hábitos 

de vida saudáveis e buscar a religião.  

          A pesquisa mostrou que o não desenvolvimento de estratégias para lidar com o estresse 

acarretou graves consequências sobre a saúde dos entrevistados, pois os alunos disseram não 

ter vontade de estudar e de praticar atividades que antes eram prazerosas para eles,Zonta e 

Grosseman (2006).  

O Fórum de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE, 

2016) – órgão ligado à Associação Nacional de Reitores das Universidades Federais Brasileiras 
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- realizou, em 2014-2015, entre 40 (quarenta) instituições federais e estaduais participantes, a

IV pesquisa do perfil sócioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das Instituições 

Federais de Ensino Superior brasileiras, cujos resultados foram apresentados por regiões do 

Brasil, em que vários itens foram identificados, dentre eles, destacamos que a maioria dos 

acadêmicos apresentam problemas psicológicos e que descrevem interferir em sua vida escolar 

Abbdi-Simon, Courevitch e Gelfi (2001), ao escreverem o fascículo para a Enciclopédia 

Médica Cirúrgica, em que analisam vários instrumentos de qualidade de vida e firmam uma 

definição de QV, como sendo “Uma medida integrada pelo bem estar físico, mental e social 

percebido por uma pessoa ou grupo de pessoas e o grau de satisfação e gratificação nos campos 

como a saúde, o morar, a família, o trabalho, a educação, a autoestima e as relações com os 

demais”. 

CONCLUSÃO 

Sabemos que trabalhar aspectos que se relacionam ao processo de avaliação dos 

estudantes, principalmente no Ensino Superior, é um processo complexo. Em se tratando de 

rendimento acadêmico, onde se exige cada vez mais, por parte dos docentes, uma postura que 

fortaleça o processo de avaliação qualitativa, em substituição à somativa. Assim, o rendimento 

acadêmico entra em um centro de discussões que este estudo não objetiva contemplar, contudo, 

ficou sugerido que neste processo algumas variáveis podem interferir, como o estresse e o 

tempo de Universidade. 

Destacamos que essas discussões devem gerar reflexões e fomentar ações que 

fortaleçam os trabalhos dos núcleos de apoio aos discentes, atualmente, obrigatório no Ensino 

Superior brasileiro, para que floresçam políticas educacionais voltadas para a compreensão do 

processo de ensino/ aprendizadem mais holístico. 
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RESUMO 

Propor estratégias que estimulem a adoção de comportamentos ativos e saudáveis a serem 

desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior(IES). Estudo transversal, exploratório, 

realizado em uma IES no Ceará- Brasil, com 324 universitários, ingressantes e concluintes, nas 

áreas da Saúde, Humanas e Exatas. Utilizou-se o questionário ISAQ-A. A coleta ocorreu em 

Janeiro e Fevereiro/2017. Na fase exploratória do estudo, observou-se a interferência do 

estresse no rendimento acadêmico e menor rendimento nos ingressantes. Alta prevalência de 

sobrepeso e insatisfação com a imagem corporal; inatividade física no lazer associada a maior 

tempo de vinculação com a universidade. Conteúdos curriculares com temas sobre saúde, não 

garantem, por si só, hábitos e estilos saudáveis. As estratégias propostas: programas e políticas 

que valorizem o protagonismo estudantil, discussão ampliada sobre educação para a saúde, 

espaços para prática de atividade física e restaurante universitário,fortalecimento do Núcleo de 

Apoio ao Discente. Conclusão: Para a universidade tornar-se um espaço promotor de culturas 

saudáveis, presupõem o desenvolvimento de estratégias que atendam as demandas da população 

universitárias,pesquisas sobre o monitoramento de indicadores de estilo de vida desta população 

podem subsidiar políticas de governo e ações institucionais.  

Palavras-chave: Universidade; Promoção da Saúde; Educação para Saúde.  

ABSTRACT 

Propose strategies that stimulate the adoption of active and healthy behaviors to be developed 

in the Institutions of Higher Education (HEI). A cross-sectional, exploratory study conducted 

at an HEI in Ceará, Brazil, with 324 university students, students and graduates, in the areas of 

Health, Human and Exact. The ISAQ-A questionnaire was used. The collection took place in 

January and February / 2017. In the exploratory phase of the study, it was observed the 

interference of the stress in the academic yield and lower income in the students. High 

prevalence of overweight and dissatisfaction with body image; physical inactivity in leisure 

associated with greater time of connection with the university. Curriculum content with health 

topics does not, by itself, guarantee healthy habits and styles. The proposed strategies: programs 

and policies that emphasize student protagonism, an expanded discussion about health 
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education, spaces for physical activity practice and university restaurant, strengthening of the 

Center for Student Support. Conclusion: For the university to become a promoter of healthy 

cultures, they presuppose the development of strategies that meet the demands of the university 

population, research on the monitoring of lifestyle indicators of this population can subsidize 

government policies and institutional actions. 

Keywords: University; Health promotion; Education for Health. 

INTRODUÇÃO 

A saúde do estudante é uma questão emergente e polissêmicaa ser compreendida a 

partir da interação entre as demandas inerentes ao Ensino Superior e aspectos sociais, 

econômicos e pessoais (OLIVEIRA; PADOVANI, 2014).  

Oliveira (2017) ao afirmar que o ingresso no Ensino Superior pode representar um 

momento de ruptura para muitos estudantes, destaca que neste processo, novas relações se 

estabelecem e novos desafios surgem, como a administração do tempo e das responsabilidades. 

Muitos estudantes passam a vivenciar uma autonomia da qual, nunca gozaram. Ademais, as 

cobranças impostas pela vida universitária impactam diretamente na organização da vida 

pessoal, não apenas de estudantes, mas em toda comunidade acadêmica. Esta nova organização 

implica em vivências que podem influenciar negativamente a saúde dos universitários. 

A universidade também passou a ser vista como um espaço fértil e propício para 

trabalhar promoção da saúde e qualidade de vida. Acompanhado pelos debates sobre promoção 

da saúde, fortalecidos na 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 1986, cujos conceitos e 

objetivos para a sociedade brasileira eram bastante semelhantes àqueles propostos durante a 1ª 

Conferência Global sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, no mesmo ano 

(CARVALHO, 2008).  

Não existe mais lugar para a ideia que, a educação não é um espaço para discutir 

saúde e que há saúde sem a vertente da educação. Neste contexto, observa-se uma crescente 

cooperação entre os Ministérios da Saúde e da Educação brasileiros, por meio de ações, 

programas e políticas que resultam em produções e experiências que potencializam a ação 

educativa em saúde, nos espaços educacionais (BRASIL, 2017). 

No cenário internacional, ganhou força a discussão e o conceito das escolas 

promotoras de saúde, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), apoiada pela 
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Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para a difusão do modelo de Escolas 

Promotoras de Saúde, como uma estratégia integradora para o fornecimento de serviços de 

saúde escolar, que transcendam a atenção tradicional e se fundamentem em ações de promoção 

da saúde no âmbito escolar. Assim, a educação para a saúde no âmbito escolar é um direito 

fundamental de todos, tendo em vista que a saúde está ligada ao aproveitamento escolar, à 

qualidade de vida e à produtividade econômica (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2007).  

Na discussão trazida por Canavarro (2015), acerca da promoção da saúde nas 

instituições de ensino superior portuguesas, reflexões e desafios, destaca que as instituições de 

Ensino Superior não têm sido indiferentes a esse movimento, apresentando um conjunto diverso 

de iniciativas que visam contribuir com a promoção da saúde e do bem‑estar da sua 

comunidade, além de apresentar uma vontade expressa de desenvolver a sua rede de trabalho 

nacional e de colaborar ativamente com a congênere europeia que integra.  

O papel das instituições de ensino na proposta de tornarem-se escolas promotoras de 

Saúde; os determinantes sociais de saúde; os objetivos de desenvolvimento sustentável, e a 

implantação de Políticas Públicas Intersetoriais na Educação e Estratégias de promoção da 

saúde são temas relevantes que estão em evidência tanto no cenário internacional, como 

brasileiro. A Carta de Otawwa (1986) enfatiza que a saúde é construída e vivida pelas pessoas 

dentro daquilo que fazem no seu dia-a-dia. A saúde é construída pelo cuidado de cada um 

consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as 

circunstâncias da própria vida e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam 

a obtenção da saúde por todos os seus membros. 

Como compromissos propostos pela primeira conferência internacional sobre 

promoção da saúde, citamos: atuar no campo das políticas públicas saudáveis e advogar um 

compromisso político claro em relação à saúde e à eqüidade em todos os setores, agir contra a 

produção de produtos prejudiciais à saúde, a degradação dos recursos naturais, as condições 

ambientais e de vida não-saudáveis e a má-nutrição (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Considera-se que estes debates subsidiam a compreensão de que apenas dar aulas de 

educação para a saúde no âmbito dos programas escolares não dão conta de desenvolver o 

potencial da promoção da saúde de todas as crianças e jovens. Para Holt e Power (2017) o 

reconhecimento da educação superior, como um espaço privilegiado para adoção de culturas 

saudáveis corrobora com uma visão holística da saúde, criando contextos de apoio nos lugares 

em que as pessoas vivem sua vida cotidiana.O conceito de uma universidade saudável como 
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cenário para a promoção da saúde e do bem-estar sustenta iniciativas como aquelas que buscam 

compreender as necessidades de saúde e bem-estar de sua população. 

      Este avanço possibilitou a incorporação das práticas educativas em saúde, no 

cotidiano didático-pedagógico das escolas brasileiras, fortalecendo a ação educativa em saúde 

nos espaços institucionais, inclusão dos temas transversais – ética e cidadania, consumo e 

trabalho, multiculturalidade, meio ambiente, saúde e sexualidade no currículo das escolas.  A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, reforçou e ampliou os deveres 

das instituições públicas com a Educação, basicamente com o ensino fundamental.  E a 

Produção de material didático-informativo para professores, alunos e comunidade No campo 

da Saúde, a partir de 2003, com a inclusão da Educação Popular em Saúde, a saúde na escola, 

passa a ter espaço institucionalizado, com o objetivo de articular e promover a integração entre 

as práticas desenvolvidas junto ao Ministério da Educação (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2007). 

Dentre os objetivos estabelecidos, a educação de qualidade está entre os primeiros, 

assim como assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos, oportunizando para que os estudantes adquiram 

conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, estilos 

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz 

e não violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento (BRASIL, 2017). 

Destaca-se como um momento de fortalecimento da relação entre ambiente 

universitário e promoção da saúde para o Brasil, a 22ª Conferência Mundial de Promoção da 

Saúde da União Internacional de Promoção da Saúde e da Educação (UIPES), realizada em 

Curitiba, em maio de 2016, e como produto, a Carta de Curitiba, que instiga um 

comprometimento local e global com a democracia, equidade, justiça e propõe a promoção dos 

direitos sociais e saúde para todos em um mundo inclusivo e sustentável (CARTA DE 

CURITIBA, 2016). 

Assim, este artigo tem como objetivo propor estratégias que estimulem a adoção de 

comportamentos ativos e saudáveis a serem desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superiora 

partir dos resultados encontrados no estudo, tese de doutorado em educação, sobre adaptação 

ao ensino superior, na perspectiva da qualidade de vida e do rendimento acadêmico de 

universitárioscolaborando com o debate acerca da universidade como espaço promotor de 

hábitos e estilos de vida saudáveis. 
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MÉTODO 

Estudo transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, o qual faz parte de uma 

pesquisa, tese de doutorado em Ciências da Educação da Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro – UTAD/Portugal, acerca do processo de adaptação ao ensino superior: fatores 

associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários, 

realizado em uma instituição de ensino superior da região noroeste do Ceará- Brasil. Os sujeitos 

do estudo foram formados por 324 estudantes, ingressantes e concluintes, dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social, das áreas da saúde, humanas e 

exatas. 

Para definição do tamanho amostral, foi utilizado o critério de proporcionalidade da 

amostra, considerando a relação entre o número de estudantes em cada área que atendessem aos 

critérios elegíveis. Dessa distribuição populacional, foi retirada uma proporção de cada curso, 

de forma a garantir uma amostra representativa.  

A coleta de informações ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro/2017. O instrumento 

de coleta foi oquestionário Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos, ISAQ-

A, que apresenta características satisfatórias de aplicabilidade, validade e reprodutibilidade, 

para o uso em pesquisas com estudantes universitários brasileiros, o qual é composto por sete 

seções: Informações sobre o Curso;Indicadores Sociodemográficos; Indicadores do Estilo de 

Vida e Saúde; Hábitos Alimentares e Controle do Peso Corporal; Atividades Físicas e Opções 

de Lazer; Comportamentos preventivos; e Indicadores do Ambiente e das Condições de 

Aprendizagem (SOUSA et al, 2013). 

Aplicação desse questionário foi efetuada por uma equipe de docentes previamente 

treinados, no que concerne à recepção dos participantes, preenchimento dos dados gerais e 

verificação de medidas antropométricas. Sendo esta uma pesquisa com foco na qualidade de 

vida dos estudantes, houve uma preocupação com a acolhida dos sujeitos, priorizando a ética e 

a humanização. Além disso, foram oferecidas condições de conforto aos estudantes, espaço 

físico adequado, tempo suficiente para responder o questionário e espaço reservado para 

aferição das medidas. 

Para construção das propostas de fortalecimento da universidade, como espaço 

promotor de hábitos saudáveis a partir das respostas dos acadêmicos, apresentaremos algumas 

variáveis que nos permitem a compreensão de como os acadêmicos veem o ambiente 

universitário e as relações nos processos de ensino/aprendizagem, tais como: indicadores do 
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ambiente e das condições de aprendizagem.  

                  Os dados foram observados por meio da análise descritiva e inferencial, sendo o 

SPSS 20.0 o programa utilizado para fase exploratória. Relativo à parte descritiva das propostas, 

utilizamos a literatura pertinente em uma descrição crítica reflexiva sobre alguns resultados 

obtidos e a perspectiva da universidade como espaço propício para implantação de culturas 

saudáveis.  

                Para realização do estudo, foram respeitados os princípios éticos da Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre as pesquisas envolvendo Seres Humanos 

(BRASIL, 2012). Além disso, o projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil 

e obteve aprovação sob o número de CAAE 63928317.6.0000.5053, parecer nº 1.910.729. 

                Foram resguardados o anonimato, a autonomia, a não maleficência ebeneficência aos 

participantes do estudo através do termo de compromisso livre e esclarecido, também foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Pós-informado. Para utilização do 

instrumento de recolha foi efetuado um pedido de autorização formal para utilização do 

questionário ISAQ-A, validado no Brasil para pesquisas com universitários. 

                Ratificamos não haver conflito de interesses, neste estudo porparte dos pesquisadores. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                O Ensino Superior ocupa posição de destaque nas áreas pedagogicas, da pesquisa, de 

inovação tecnologica e pretendendo refletir sobre o potencial desse ambiente para subsidiar a 

tomada de decisão e aquisições de aptidões pelos estudantes no contexto da promoção da saúde 

e criação de ambientes saudáveis, apresentam-sealguns indicadores, tendo como 

direcionamento o retrato de aspectos importantes da saúde dos estudantes e as mudanças que 

podem ser estimuladas dentro da universidade. As informações obtidas na fase exploratória 

deste estudo deflagra uma realidade preocupante,com associações significativas, dentre as quais 

destacamos: interferência do estresse no rendimento acadêmico, os estudantes que se 

autoavaliam muito estressados tem maiores chances de um rendimento acadêmico menor 

(p=0,03). Relativo ao processo de adaptação no ambiente universitário, os estudantes 

ingressantes tem rendimento acadêmico menor quando comparados com estudantes que 

estãoconcluindo o curso de graduação (p<0,01). 

               Mascarenhas e Pais-Ribeiro (2011) refletem que processos psicológicos, associados 
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aos fenômenos da ansiedade e do estresse precisam ser geridos no sentido de tratar e prevenir 

ocorrências, sob prejuízo de comprometer as estruturas cognitivas dos estudantes, necessárias 

para realização do processo ensino-aprendizagem. 

A universidade não tem promovido estilos de vida ativos, uma vez que, a maior 

permanência no ambiente universitário mostrou-se associada à maior chance de inatividade 

física (p<0,01) e a outros comportamentos de risco. Quando perguntados sobre os motivos da 

inatividade física no lazer, os estudantes apontam o cansaço, as obrigações de estudo e a falta 

de vontade.Esses resultados corroboram com pesquisa de Fontes e Viana (2009), ao estudarem 

a prevalência e fatores associados ao baixo nível de atividade física entre estudantes 

universitários, em uma universidade pública da região Nordeste – Brasil, segundo a qual aponta, 

que os alunos com maior tempo na universidade tiveram uma tendência de diminuição da 

intensidade da atividade física realizada. 

Conteúdo curricular com disciplinas ou módulos sobre saúde, não garantem por si só, 

adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. Consoante observado, os estudantes da área da 

saúde, não demonstraram nenhuma diferença na adoção de estilos ativos e saudáveis quando 

comparados com os estudantes das áreas das humanas e das exatas. 

O padrão de consumo alimentar influencia em estilos de vida mais ativo e em menores 

chances de sobrepeso (p<0,01).A alimentação de má qualidade e os baixos níveis de atividades 

físicas, associados durante o período universitário, podem representar riscos para o surgimento 

de doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco como a obesidade (UNITED STATES 

OF AMERICA, 2008). 

É importante destacar que os estudantes do sexo feminino, que historicamente são a 

maioria das matrículas nos cursos de graduação no Brasil (BRASIL, 2018), aparecem com 

maiores chances de prevalência de sobrepeso/obesidade (p 0,03), inatividade física no 

lazer(p<0,01) e maior insatisfação com a imagem corporal. Os estudantes, em sua maioria (n= 

248, 76,5%), estão insatisfeitos com a imagem que têm de si e não apresentam padrões 

considerados saudáveis, no que se refere aos hábitos alimentares e à prática de atividades físicas 

no lazer.  

Diante dessa demanda que interliga conceitos educacionais e de saúde, a partir de uma 

visão ampliada do indivíduo que adentra o ensino superior, o processo formativo é 

compreendido não apenas como preparo no domínio de conceitos teóricos e técnicas eficazes, 

mas também, a dimensão humana do processo de ensino-aprendizagem deve serrespeitada. 

Nos últimos anos, observou-se um aumento da população universitária, evidenciado 

pelos números do recente censo do ensino superior relativo ao ano de 2017. Segundo o Instituto 



O processo de adaptação ao Ensino Superior: fatores associados ao rendimento acadêmico e a qualidade de vida de estudantes universitários 

96 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2017, o número de 

matrículas no Brasil, na educação superior foi de 8.290,911. Entre 2007 e 2017, as matrículas 

na educação superior aumentaram 56,4% e a média de crescimento anual foi de 4,6%, em 

relação ao ano de 2016 (BRASIL, 2018). Observa-se que o acesso ao ensino superior melhorou, 

todavia questiona-se quanto ao fortalecimento da política de assistência estudantil para 

acompanhar esta tendência, através do apoio pedagógico, psicológico e intervenções político-

social na universidade, com o objetivo de fornecer uma política institucional que colabore com 

a adaptação dos estudantes.  

  Para Oliveira e Morais (2015), a nova vida acadêmica, com as transformações e 

transições que os estudantes estão sujeitos, poderão assumir-se como um agente facilitador de 

adaptação a novos comportamentos e atitudes. Todavia é necessário que o contexto encontrado 

no ambiente universitário seja propício. 

Neste sentido, é importante entendermos como os estudantes compreendem e 

avaliam seu ambiente universitário, fazendo uma avaliação dinâmica das políticas 

institucionais, da possibilidade de diálogo e valorização do ambiente e da aprendizagem. Para 

responder este questionamento utilizamos a escala de Condições do Ambiente e Características 

de Aprendizagem na Universidade (CACAU), que está inserida no questionário utilizado na 

pesquisa. Oliveira e Padovani (2014) destacam que as relações e caracteríticas, acadêmico-

social, de ambiente são importantes na tentativa de melhor compreensão dos elementos que 

interligam com a aprendizagem e com a saúde dos universitários. 

     Na figura I é possível verificar que os estudantes reconhecem em seu ambiente 

universitário oportunidades voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, sentem-se motivados, 

apontam oportunidades de expressar-se e relatam bom relacionamento com professores e com 

seus pares e, principalmente, percebem possibilidades de crescerem dentro da instituição. 

Compreende-se que, a percepção dos estudantes sobre o seu ambiente universitário tem o 

potencial de contribuir na busca de estratégias que possam favorecer sua adaptação e a partir 

desse entendimento novas iniciativas de promoção da saúde. 

Figura 2. Distribuição dos Estudantes Universitários, Segundo Indicadores do Ambiente e das 

condições de Aprendizagem, Sobral-Ce, 2017. 
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Para Freire (2011), por meio da educação problematizadora, os homens 

desenvolvem sua capacidade de perceber criticamente os caminhos que existem, no mundo, 

através dos quais e nos quais eles se encontram a si mesmos; para que eles possam a ver o 

mundo não como uma realidade estática, mas como uma realidade em processo, em 

transformação. 

Na Carta de Okanagan (2015), o conceito de promoção de saúde está associado às 

universidades que infundem operações, práticas de negócios e mandatos acadêmicos criando 

culturas universitárias de bem-estar, equidade e justiça social. A chamda à ação visa que a 

promoção da saúde seja infundida nas operações cotidianas dentro da universidade, melhorando 

a saúde das pessoas que vivem, aprendem, trabalham, brincam e amam o ambiente universitário 

e fortalecem a sustentabilidade ecológica, social e econômica das comunidades, chamando 

atenção para as oportunidades de criar condições para saúde na educação superior e 

desenvolvimento, implementação de múltiplas estratégias de conexões que foquem em todos 

os campus universitários utilizando abordagens participativas e envolvendo as vozes da 

comunidade acadêmica. 

Considerando os resultados demonstrados sobre altas prevalências de 
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sobrepeso/obesidade, inatividade física no lazer, insatisfação com a imagem corporal e 

influência do estresse no rendimento acadêmico, reflete-se sobre a influência e a importância 

do ambiente universitário em oportunizar a obtenção de estilos de vida ativos e saudáveis. 

Investigações contínuas sobre o monitoramento de indicadores de estilo de vida na 

população universitária, em especial no Brasil, podem agregar esforços para que assim como o 

Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2007), atualmente política de governo brasileiro, 

possamos contar com políticas institucionais voltadas a educação superior, ancoradas pelo que 

nos propõe a Carta de Curitiba (2016): no desejo de adotar novos processos para alcançar 

participação social efetiva, inclusão, ação intersetorial e abordagens interdisciplinares. 

Reconhecendo que a prática da promoção da saúde é influenciada direta e indiretamente por 

políticas e ideologias e a importância de utilizar evidências como instrumento para mudança 

social positiva. 

Como estratégias propostas sugere-se o fortalecimento do protagonismo 

estudantil,que favoreça uma discussão ampliada sobre educação para a saúde, baseada nas 

demandas construídas pelos próprios estudantes, desta forma, os temas abordados tenham 

significado na vida da comunidade estudantil. Importante destacar as características individuais, 

culturais e de gênero, despertando o significado de desenvolvimento humano saudável e 

sustentávelque gere atitudes positivas para a saúde. 

    Ao escrever sobre as escolas promotoras de saúde, uma via para promover a saúde e a 

educação para a saúde da comunidade escolar, Precioso (2009) destaca a necessidade da 

universidade em proporcionar tal discussão aos seus estudantes e capacitar os futuros 

professores a tratarem de si, assim como participarem na construção ou na dinamização das 

Escolas Promotoras de Saúde.  

Criação de ambientes e espaços saudáveis para prática de atividade física e 

alimentação balanceada, a presença de restaurantes dentro do campus, com orientação 

nutricional e comidas balanceadas podem favorecer um consumo mais saudável e também 

incentivar a prática de atividades físicas. Neste estudo também foi possível verificar associação 

entre consumo adequado de frutas (p<0,01) e verduras (p 0,02) e ser ativo fisicamente. À 

medida que aumenta a média de consumo de frutas e verduras os estudantes tem menor chance 

de serem inativos fisicamente. 

Fortalecer as ações do núcleo de apoio ao discente – NAP e desenvolvimento de 

políticas de assistência estudantil, que tenham como estratégias o acompanhamento e o 

desenvolvimento dos discentes em seus cursos superiores, relacionados a seu rendimento e sua 

adaptação na universidade, estes podem estimular escuta qualificada, formação de grupos de 
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apoio e projetos que tenham como objetivo acompanhar o desenvolvimento biopsicossocial dos 

universitários. É importante destacar que a política de apoio ao discente é obrigatória na 

Educação Superior brasileira (BRASIL, 2017). 

As instituições de Ensino Superior são espaços privilegiados para debates e 

discussões em torno das temáticas sobre qualidade de vida, educação em saúde. Um olhar mais 

detalhado intramuros nas universidades, pois aqueles que são protagonistas do futuro devem 

ser capazes de perceber a importância da mudança de comportamentos, atitudes e adoção de 

hábitos saudáveis para si e para os outros.  

 Muñoz e Cabieses (2008), destacam que nesses movimentos a universidade 

promotora de saúde é considerada aquela que trata a saúde como parte de seu projeto, como 

responsabilidade social das instituições de Ensino Superior, estabelecendo políticas 

institucionais que promovem a saúde e a qualidade de vida da comunidade acadêmica. Nestas 

instituições a promoção da saúde atua de forma transversal, atingindo desde projetos específicos 

até os currículos das instituições. 

CONCLUSÃO 

O conhecimento de fatores que interferem na vida acadêmica e iniciativas que buscam 

compreender as necessidades dos estudantes nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais 

e psicológicos colaboram com ações que favorecem a universidade como ambiente promotor 

de culturas saudáveis. 

Esta pesquisa analisou em sua fase exploratória comportamentos de saúde, 

indicadores de qualidade de vida e rendimento acadêmico de universitários e discutiu resultados 

que demonstram comportamentos de risco e adoção de hábitos não ativos dos estudantes. Foram 

propostas estratégias que podem colaborar no desenvolvimento e fortalecimento da relação 

estudante-universidade em uma perspectiva de promoção da saúde. Acredita-se que a discussão 

ampliada sobre educação para a saúde, baseada nas demandas construídas pelos estudantes 

subsidiada por pesquisas que monitore os indicadores de estilo de vida na população 

universitária, implementação das políticas de governo e institucionais, como o fortalecimento 

das ações do núcleo de apoio psicopedagógico ao discente, voltadas à população universitária, 

no sentido de adotar novos processos de protagonismo estudantil, promoção da saúde e 

assistência estudantil. E a criação de ambientes e espaços saudáveis, bem como o fortalecimento 

de redes para compartilhar informações, práticas exitosas e inovação são estratégias que podem 
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favorecer a adoção de comportamentos ativos e saudáveis pelos estudantes e colaborar com o 

com o perfil da universidade na promoção da saúde.     
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O processo de adaptação dos estudantes ao ambiente universitário foi analisado por meio 

do comportamento de variáveis associadas com o tempo de vinculação dos estudantes à 

universidade. Desta forma, alguns comportamentos mostraram-se significativos, como o maior 

índice de rendimento acadêmico nos estudantes concluintes e a interferência do estresse no 

rendimento acadêmico; o grupo de estudantes que se avaliam pouco estressados tem média de 

rendimento acadêmico maior. 

Relativo aos fatores associados ao padrão de atividade física no lazer, a pesquisa 

deflagrou que estudantes com maior permanência na Universidade têm maiores chances de se 

tornarem inativos fisicamente, resultados semelhantes obtivemos em estudantes que 

afirmamtrabalhar 40 (quarenta) horas. É válido destacar que encontramos uma associação entre 

o consumo alimentar com atividade física; à medida que aumenta a média de consumo de frutas

pelos estudantes, a chance de se tornarem inativos fisicamente é menor. 

Os fatores associados ao sobrepeso foram à faixa etária entre 20 a 29 anos, sexo 

feminino, estado civil, ocupação e renda. O sobrepeso e obesidade podem ser potencializados 

quando o consumo de carne vermelha pelos estudantes aumenta. 

Com relação à autopercepção da imagem corporal, a maior frequência de insatisfação 

foi encontrada em estudantes do sexo feminino, com 30 anos ou mais, casados, que estudam 

em cursos de graduação na área da saúde e que já estão na universidade a mais de 4 (quatro) 

anos. Houve associação entre Autopercepção da imagem corporal com percepção do estado de 

saúde e aptidão física. O estudante que classifica o estado de saúde como regular tem mais 

chance de estar insatisfeito e com aptidão física melhor tem menos chance de insatisfação com 

a imagem corporal.  

É importante destacar que as estudantes, que historicamente são a maioria das matrículas 

nos cursos de graduação no Brasil (INEP, 2017), aparecem com maiores chances de prevalência 

de sobrepeso, inatividade física no lazer e maior frequência de insatisfação com seu corpo. 

Considerando os resultados demonstrados sobre altas prevalências de 

sobrepeso/obesidade, inatividade física no lazer, insatisfação com a imagem corporal e 

influencia do estresse no rendimento acadêmico dos estudantes universitários, reflete-se sobre 

a influência e a importância do ambiente universitário em oportunizar a obtenção de estilos de 

vida ativos e saudáveis. 

Investigações futuras sobre o monitoramento de indicadores de estilo de vida na 

população universitária, em especial no Brasil, podem agregar esforços para que assim como o 

Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2015), atualmente política de governo brasileiro, 

possamos contar com políticas institucionais voltadas a educação superior, ancoradas pelo que 
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nos propõe a Carta de Curitiba (2016): no desejo de adotar novos processos para alcançar 

participação social efetiva, inclusão, ação intersetorial e abordagens interdisciplinares. 

Reconhecendo que a prática da promoção da saúde é influenciada direta e indiretamente por 

políticas e ideologias e a importância de utilizar evidências como instrumento para mudança 

social positiva. 

Como práticas futuras sugere-se que haja uma discussão ampliada sobre Educação para 

a saúde, baseada nas demandas construídas pelos próprios estudantes, a fim de que os temas 

abordados tenham significado na vida da comunidade estudantil. Deve-se estimular o 

protagonismos dos estudantes para que construindo juntos, possam apontar caminhos e 

intervenções eficazes. Importante destacar as características individuais, culturais e de gênero, 

despertando o significado de desenvolvimento humano saudável e sustentável e gere atitudes 

positivas para a saúde. 

Criação de ambientes e espaços saudáveis como restaurante universitário, a presença de 

restaurantes dentro do campus, com orientação nutricional e comidas balanceadas podem 

favorecer um consumo mais saudável e a possibilidade de praticar atividades físicas na 

universidade. 

Fortalecer as ações do núcleo de apoio ao discente – NAP e desenvolvimento de 

políticas de assistência estudantil, que tenham como estratégias o acompanhamento e o 

desenvolvimento dos discentes em seus cursos superiores, relacionados a seu rendimento e sua 

adaptação na Universidade, estes podem estimular escuta qualificada, formação de grupos de 

apoio e projetos que tenham como objetivo acompanhar o desenvolvimento biopsicossocial dos 

universitários. É importante destacar que a política de apoio ao discente é obrigatória na 

Educação Superior brasileira (BRASIL, 2017). 

As instituições de Ensino Superior são espaços privilegiados para debates e discussões 

em torno das temáticas sobre qualidade de vida, educação em saúde. Um olhar mais detalhado 

intramuros nas universidades, pois aqueles que são protagonistas do futuro, também sejam 

capazes de perceber a importância da mudança de comportamentos, atitudes e adoção de hábitos 

saudáveis para eles e para os outros. 

Este estudo teve algumas limitações, porém não invalidam sua pertinência. Inicialmente 

o delineamento amostral de seleção dos estudantes não tornou possível a análise dos indicadores

dos estudantes de todos os cursos de graduação da Instituição de Ensino devido o tempo de 

vinculação com a universidade, necessitarem de estudantes ingressantes e concluintes. A 

medida de atividade física no lazer não foi obtida de forma direta, mas sim por meio de 

questionário, validado no contexto ambiental em questão. Para verificação do sobrepeso e 
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obesidade foi utilizado o Índice de Massa Corpórea, método aceito para estudos em populações, 

contudo não permite a verificação da massa gorda e da massa livre de gordura dos estudantes.  
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APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO E 

PÓS-INFORMADO 

         TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

Caro estudante, Meu nome é Michelle Alves Vasconcelos Ponte, estou desenvolvendo uma pesquisa 

intitulada: INDICADORES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS, cujo objetivo geral é analisar os indicadores de saúde e qualidade de vida de 

estudantes do Ensino Superior e sua possível relação com o rendimento acadêmico dos mesmos. 

Está pesquisa faz parte do meu doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro- Portugal. 

     Você esta sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a) da pesquisa e após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir e aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento.  

    Em caso de recusa ou desistência você não será penalizado de forma alguma. 

   A Instituição de Ensino Superior e todos os demais interessados tomarão conhecimento dos resultados 

quando forem publicados, respeitando o caráter confidencial das identidades. Garantimos que sua 

participação ficará no anonimato, seu nome não será divulgado. São seus direitos: 

      °A garantia de requerer respostas a qualquer pergunta ou duvida acerca dos procedimentos, riscos , 

benefícios e outros assuntos relacionados à investigação;  

     ° Liberdade de retirar seu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

que isso traga prejuízos; 

     ° A segurança de que não será identificado e será mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à sua privacidade.  

    Essa pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú situada no endereço: Avenida Maurocélio Rocha Pontes, nº 150, Bairro Derby, Sobral- CE, 

CEP:62041-630, Telefone (88) 3677 4255. 

    Para possíveis esclarecimentos estamos disponíveis no telefone (88) 997071221, no email 

micc2005@hotmail.com ou no endereço: Rua Cel Antonio Mendes Carneiro,274 Sobral –CE. Cep: 

62010-160. 

 ___________________________________ 

 Michelle Alves Vasconcelos Ponte 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Pelo presente consentimento, declaro ter sido suficientemente informado a respeito das informações da 

pesquisa cujo titulo é: INDICADORES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS, realizada pela pesquisadora: Michelle Alves Vasconcelos Ponte e Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos á serem realizados, as garantias de 

confiabilidade e de esclarecimento permanentes, podendo, em qualquer momento, recusar-me a 

participar ou retirar meu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 

nenhum prejuízo. 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

___________________________________ 

Pesquisadora 

Michelle Alves Vasconcelos Ponte 
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APÊNDICE D – SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA USO DO QUESTIONÁRIO 

VALIDADO ISAQ- A 
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ANEXO G - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS COM A COMUNIDADE 
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ANEXO I - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS COM A COMUNIDADE 
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ANEXO J - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS COM A COMUNIDADE 
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ANEXO L – CARTA DE RECEBIMENTO – REVISTA FORMAR 

INTERDISCIPLINAR 
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ANEXO M – CARTA DE ACEITE – REVISTA CONTEXTO &EDUCAÇÃO 
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ANEXO  N – CARTA DE ACEITE – REVISTA BRASILEIRA EM PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 
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ANEXO  O – CARTA DE SUBMISSÃO - REVISTA CONTEXTO &EDUCAÇÃO 




