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PREFÁCIO 
 
Sobre os desafios do Ensino Superior 

 
O acesso à Universidade Pública, assim como o 

processo de permanência no curso de graduação escolhido é 
um grande desafio aos jovens acadêmicos em geral. 
O próprio processo de seleção das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES), em todo país, já desencadeia dúvidas 
e angústias iniciais, desde a escolha da Universidade no 
Sistema de Seleção Unificado (SISU) até a escolha do 
referido curso (seja por interesse, facilidade de acesso ou por 
outro motivo).  

Após o ingresso, as possibilidades de permanência 
na instituição são decisivas, tanto nas condições materiais, 
quanto nas emocionais, cognitivas e epistemológicas. 
Na fase subsequente (conclusão do curso), seguem novas 
preocupações, como o que reserva o futuro desse graduando: 
expectativas elevadas ou desencanto, bem como a própria 
dificuldade em se “desapegar” da instituição que o acolheu.  

É visto que toda a etapa da formação acadêmica 
compõe ou pode compor situações que desencadeiem 
adoecimento ao estudante, em especial neste novo perfil de 
ingressante, cuja metade da população que acessa é oriunda 
de camadas populares. Dessa maneira, sua saúde é uma 
questão emergente, polissêmica, e o monitoramento de seus 
indicadores é uma urgência das IFES, nos dias atuais. Casos 
de suicídios são mostrados diariamente nas mídias e 
enfrentados por todas as Instituições de Ensino do país, 
sendo uma das maiores preocupações contemporâneas.  

A expansão e a democratização do Ensino Superior 
produziram impactos que ainda necessitam de análise 
profunda, em especial, no que concerne à saúde coletiva. 



E a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) entra nessa 
luta com a mesma preocupação.  

Pesquisas transversais e investigações multidisciplinares, 
como as realizadas neste livro, são fundamentais na 
construção de novas ações de atendimento ao estudante e, 
mais ainda, na proposição de novas políticas públicas de 
educação e de saúde. Também é importante o investimento e o 
fortalecimento das políticas e das pesquisas existentes, 
singulares frente às demandas estudantis. Infelizmente, o que 
temos visto é o baixo investimento em pesquisa nessa área, 
no Brasil, e o pouco destaque e relevância a programas 
destinados à prevenção e à promoção da saúde no contexto 
universitário. 

É preciso explorar os elementos que compõem a vida 
dos estudantes universitários e os indicadores que são 
necessários para aprofundar e fortalecer as reflexões sobre 
essa população. Isso porque, não podemos perder de vista a 
busca pela melhora da saúde do estudante da FURG, visando 
sempre, a melhoria da qualidade de vida desses sujeitos, 
assim como o pleno desenvolvimento de suas 
potencialidades. É nesse sentido, que o grupo de técnicos, 
docentes e discentes, responsáveis por este livro, tem um 
grande papel social: multiplicar suas ações, desde um 
trabalho individual realizado, transformando-o em uma 
importante ação coletiva (conjunta, comprometida e solidária) 
capaz de atingir um público que vai além da necessidade 
local, avançando no campo da saúde coletiva e contribuindo, 
de forma ímpar, na vida da comunidade acadêmica.  
 
 

Daiane Teixeira Gautério 
Pedagoga 

Mestra em Educação Ambiental 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da FURG 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

Silvio Omar Macedo Prietsch 
Lauro Miranda Demenech 

 
 

O Programa de Pós-graduação em Saúde Púbica 
(PPGSP), da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), foi 
criado por iniciativa de um grupo de docentes, de diversas 
Unidades Acadêmicas, a fim de cultivar e multiplicar o 
trabalho de pesquisa individualizado, transformando-o em 
uma ação coletiva. O mentor deste programa foi o Professor 
Doutor Juraci Almeida Cesar, que se dedicou a reunir os 
profissionais dispostos à realização do projeto.  

O Mestrado em Saúde Pública da FURG foi autorizado 
no final de 2013 e recebeu os primeiros alunos em abril de 
2014. Foi criado com o objetivo principal de suprir uma lacuna 
na formação de profissionais habilitados para promover o 
avanço científico no campo da saúde coletiva, em prol de 
contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações. 
Para atingir essa meta, a proposta era que os alunos egressos 
fossem capazes de realizar projetos de investigação de forma 
original e inovadora, assim como aprender a definir, 
estabelecer e gerenciar programas e políticas públicas.  

A estrutura do Mestrado em Saúde Pública procura formar 
profissionais com uma boa experiência de trabalho de campo e 
preparados, não apenas para analisar dados, mas também para 
planejar e conduzir estudos. A ideia básica é estabelecer como 
requisito que as dissertações fossem desenvolvidas a partir de 
dados primários, coletados para atender os objetivos específicos 
de um projeto de pesquisa bem planejado e totalmente 
implementado pelo próprio mestrando.  
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Observando as metas estabelecidas, o mestrado adotou 
uma estratégia envolvendo a participação dos alunos em uma 
única coleta de dados, denominada “consórcio de pesquisa”. 
A adoção desta estratégia já vem sendo feita em outros 
programas de pós-graduação com absoluto sucesso. 
(BARROS et al., 2008). 

Considerando especificidades de projetos individuais, 
a participação no consórcio foi facultativa, sempre com as 
considerações do orientador e do colegiado do curso. 
A adoção desta estratégia possibilitou a unificação do trabalho 
de campo dos mestrandos e ampliou o tamanho da amostra 
para cada aluno. A execução de uma pesquisa em conjunto 
oferece a possibilidade de menor gasto de tempo e dinheiro 
no trabalho de campo, permitindo maior dedicação em 
atividades de formação.  

As especificações metodológicas serão discutidas num 
capítulo próprio. Mostraremos que o planejamento é, a priori, 
muito simples e que sua execução é mais complexa, estando 
diretamente relacionada à população alvo da pesquisa. De uma 
maneira geral, a possibilidade de vincular os alunos em torno 
de um projeto metodológico unificado transformou-se em uma 
experiência muito gratificante, proporcionando um grande 
entrosamento entre eles na busca de objetivos comuns. 

 
HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE  –  FURG 

 
A FURG vem se consolidando, ao longo do tempo, 

como um expoente do ensino público brasileiro, tanto na 
graduação como na pós-graduação. O curso de Mestrado do 
PPGSP, da Faculdade de Medicina da FURG, acrescenta um 
importante capítulo na história desta instituição.  

Ainda na segunda metade do século XX, o município do 
Rio Grande mostra uma ausência quase total de escolas de 
nível superior. Tal situação é responsável pela evasão de 
significativo número de estudantes, os quais, concluídos os 
cursos, dificilmente regressavam à cidade, a fim de participar 
do seu processo histórico, cultural e socioeconômico.  
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A partir desta realidade e, mais especificamente, pela 
necessidade de profissionais para atuarem no parque 
industrial que já existia, é criada a Escola de Engenharia. 
Como a referida escola deveria ter uma entidade 
mantenedora, aos moldes exigidos pelo Ministério da 
Educação e Cultura, ou seja, através de uma fundação de 
ensino superior, no dia 8 de julho de 1953, foi instituída a 
Fundação Cidade do Rio Grande. 

Em 1955, foi autorizado o funcionamento da Escola de 
Engenharia Industrial. Nesta época, a Fundação Cidade do Rio 
Grande adquiriu o terreno e construiu o prédio próprio no local 
onde, atualmente, está instalado o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul, Campus Rio Grande (IFRS). Logo a seguir, 
a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas surgiu por 
meio de uma Lei Municipal, em 1956, e foi autorizada a 
funcionar em 1958. Em 1959, foi iniciado um movimento, 
visando a instalação de uma Escola de Direito em Rio Grande, 
vinculada à Universidade Católica de Pelotas, RS. Em 1960, foi 
autorizado o funcionamento da instituição, que recebeu o nome 
de Faculdade de Direito “Clóvis Beviláqua”.  

Em 1961, foi instalada a Faculdade Católica de Filosofia 
de Rio Grande, na Escola Normal Santa Joana d’Arc, também 
ligada à diocese de Pelotas. Em 1964, foi autorizado o 
funcionamento do Curso de Letras, com habilitação para 
inglês e francês; em 1966, entrava em funcionamento o curso 
de Matemática; em seguida, instalavam-se os cursos de 
Ciências e Estudos Sociais.  

Ao final da década de 60, com a Reforma Universitária 
Brasileira, diversas unidades educacionais independentes 
foram aglutinadas em complexos estruturais maiores, 
organizados em função de objetivos comuns. Assim, em 20 de 
agosto de 1969, foi autorizado o funcionamento da 
Universidade do Rio Grande (URG), mantida pela sua 
entidade base: a Fundação Universidade do Rio Grande, 
posteriormente, dando origem à sigla FURG. 

Em 1970, foi criado o curso de Oceanologia, pioneiro no 
Brasil em nível de graduação. Este formou profissionais nas 
linhas biológicas e geológicas e, posteriormente, foi pioneiro 
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em cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. 
Em 29 de outubro de 1971, a Faculdade de Medicina é 
reconhecida e, seguindo a instrução do Decreto-Lei 774, 
é incorporada à Universidade. Nesse mesmo ano, a FURG 
recebe, da Prefeitura Municipal, uma área de 250 hectares para 
a implantação do novo campus universitário. 

Em 1995, é inaugurada a área acadêmica do Hospital 
Universitário, que serviria aos cursos de graduação e 
pós-graduação da Faculdade de Medicina e da Escola de 
Enfermagem. Em 1999, a universidade passa a denominar-se 
oficialmente Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
A partir de 2008, a denominação oficial da instituição passou a 
ser Universidade Federal do Rio Grande, sem a palavra 
“Fundação”, mas mantendo a sigla histórica “FURG”, 
conforme a portaria 653/2008. 

 
A MUDANÇA NO PROCESSO SELETIVO 

 
Até o ano de 2009, o método de seleção dos candidatos 

para ingresso na FURG vinha sendo conduzido através do 
vestibular tradicional, organizado pela própria universidade. 
No ano de 2010, foi adotado um método misto, no qual 
metade da nota para seleção era oriunda do vestibular e a 
outra do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A partir 
de 2011, a forma de ingressar nesta instituição começou a ser 
exclusivamente através do desempenho no ENEM.  

O ENEM foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o 
desempenho do estudante ao fim da educação básica. A partir 
de 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de ingresso 
no ensino superior. Foram implementadas mudanças no 
Exame para contribuir com a democratização das 
oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) e para induzir a 
reestruturação dos currículos do ensino médio. Através deste 
exame, também se tornou possível concorrer a vagas em 
instituições privadas, por meio do Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que é um programa de bolsas de 
estudos do Governo Federal. 
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Esta nova metodologia de acesso permite que o candidato 
possa concorrer a uma vasta quantidade de cursos de 
graduação em universidades ao redor do país com a realização 
de apenas uma prova. Isto produziu reflexos em todas as 
universidades que aderiram ao ENEM, incluindo a FURG, como 
o aumento da migração acadêmica. Esta realidade, que já era 
observada e incentivada na pós-graduação, tomou proporções 
ainda maiores na graduação, e trouxe consigo novos desafios a 
serem enfrentados. (ANDRIOLA, 2011). Assim, o aumento de 
alunos oriundos de outras cidades, morando sozinhos ou com 
amigos e que têm contato reduzido com a família, pode se 
constituir como um campo fértil para o desenvolvimento de 
comportamentos não saudáveis. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O ingresso na universidade corresponde a uma etapa de 
transição na vida do indivíduo, pois este passa, na grande 
maioria das vezes, a assumir diversas novas 
responsabilidades, inclusive sobre os próprios cuidados. 
Desta forma, esta mudança também pode ser marcada pelo 
desenvolvimento de hábitos não saudáveis e comportamentos 
de risco. (ZEFERINO et al., 2015). 

O ensino superior gratuito e de qualidade é um grande 
investimento aos cofres públicos, apesar dos atuais cortes, 
“congelamentos” e políticas de “sucateamento” destas 
instituições. Essas políticas de educação atingem uma parcela 
considerável da população brasileira, que também 
corresponde a uma faixa etária estratégica, a dos adultos 
jovens. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2012, 15,1% dos 
jovens brasileiros de faixa etária entre 18 e 24 anos (e 19,8% 
dos jovens da região sul) estudavam em cursos superiores 
nas redes públicas e privadas. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).  

Associado a isso, a maioria das pessoas começa a 
desenvolver comportamentos de risco na juventude, entre 
os quais as atividades de prevenção têm maior resultado. 
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(UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014). 
As tendências entre os jovens são indicativas das mudanças 
sociais e políticas que estejam influenciando os segmentos 
sociais, às quais os jovens são mais sensíveis (ANDRADE; 
DUARTE; OLIVEIRA, 2010).  

O investimento e expansão do ensino superior, aliado à 
democratização do acesso, pode produzir impactos 
significativos na comunidade acadêmica no que tange à 
saúde. Em outras palavras, cria-se a possibilidade de acesso 
ao ensino superior, mas sob quais condições? Será que as 
universidades estão conseguindo responder a todas estas 
novas demandas que começam a surgir? 

Em alguns países, existem estudos que exploram 
determinantes em saúde na população universitária. 
(MASALU; ASTRØM, 2003; SUBSTANCE ABUSE AND 
MENTAL HEALTH SERVICE ADMINISTRATION, 2013). 
No Brasil, entretanto, pouco investimento tem sido feito em 
pesquisas com esta finalidade. Dessa forma, evidencia-se a 
necessidade de uma investigação multidisciplinar e 
compreensiva desses fatores, a fim de embasar a formulação 
de políticas de educação e saúde que se comuniquem. 
Somente desta maneira seremos capazes de não só garantir 
o acesso do estudante, mas também de consolidar a 
permanência destes indivíduos na universidade com 
qualidade, saúde e bem-estar. Além disso, essas políticas 
para universitários podem ter um reflexo em curto, médio e 
longo prazo, pois envolve o desenvolvimento de hábitos 
(sejam ou não saudáveis) em futuros profissionais, 
empreendedores, políticos e formadores de opinião.  

Até este momento, não foi identificado nenhum estudo 
com uma amostra representativa de alunos da FURG, com o 
objetivo de avaliar determinantes em saúde. Aproveitando a 
característica de multidisciplinaridade e especificação de 
saberes dos alunos do curso de Mestrado em Saúde Pública, 
objetivou-se explorar diversos aspectos dos estudantes de 
graduação, matriculados em 2015 na FURG. Dessa forma, 
os dados coletados permitiram conhecer o perfil socioeconômico, 
demográfico e acadêmico. Assim como, foi possível verificar 
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os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. 
Analisou-se, ainda, a atividade física e o uso de 
suplementação dietética, junto aos motivos para insatisfação 
corporal. Outros fatores analisados foram: o estado da saúde 
oral, a ocorrência de tabagismo, o uso de drogas lícitas e 
ilícitas e comportamento sexual dos alunos. 

A proposta de realização deste primeiro consórcio de 
pesquisa pelo PPGSP foi dirigida aos estudantes de graduação 
da FURG. Esta universidade possuía cerca de 12.000 alunos 
ao final de 2014, de graduação e pós-graduação, distribuídos 
em 60 cursos, em todos seus campi: Rio Grande, Santa Vitória 
do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. 
Foi decidido, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 
que seriam estudados os alunos de graduação, matriculados 
em 2015, nos campi situados na cidade-sede, Rio Grande, 
no Rio Grande do Sul, a fim de cumprir dois objetivos. 
O primeiro era satisfazer as necessidades do, recém-criado, 
Mestrado em Saúde Pública e, o segundo, municiar um 
diagnóstico abrangente do perfil dos estudantes universitários 
para a utilização no processo de gestão da própria instituição.  

Portanto, uma investigação multidisciplinar deste 
processo apresenta-se como ferramenta importante para 
embasar a construção de políticas de educação e saúde, 
de forma a construir uma rede intersetorial que permita 
promover o desenvolvimento da população brasileira. Assim, 
pelo esforço coletivo dos mestrandos e de seus orientadores, 
tornou-se possível executar uma pesquisa cujos resultados 
poderão melhorar a qualidade de vida dentro do contexto 
universitário. 

 

APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

Tendo feito uma breve introdução e contextualização 
sobre o objeto de trabalho deste livro, neste primeiro Capítulo, 
acreditamos ser oportuna uma breve descrição dos capítulos 
subsequentes. Dessa forma, o leitor poderá ter uma 
compreensão global do texto, bem como ir diretamente ao 
assunto de seu interesse. 
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O Capítulo 2 abordará os aspectos metodológicos 
adotados na condução desta pesquisa, desde definições 
teóricas, procedimentos estatísticos e do trabalho de campo. 
Dessa forma, uma descrição detalhada de cada etapa e 
decisão tomada durante todo o processo do consórcio poderá 
ser encontrada. Mesmo assim, questões metodológicas 
específicas de cada tema de pesquisa serão abordadas nos 
demais capítulos do livro.  

O Capítulo 3 apresentará os resultados referentes ao 
perfil social, econômico, demográfico e acadêmico dos 
estudantes de graduação da FURG. Além disso, algumas 
distinções de características dos estudantes conforme as 
Unidades Educacionais são apresentadas.  

O Capítulo 4 refere-se aos hábitos adotados pelos 
estudantes de graduação e o seu possível impacto no 
desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
sobretudo as Doenças Cardiovasculares. Os autores indicam 
os fatores de risco mais prevalentes e a necessidade de 
intervenções direcionadas aos mesmos. 

O Capítulo 5 tem como temática a realização de 
atividade física e a possível associação com o uso de 
suplementos alimentares. Além disso, os autores avaliaram o 
conhecimento por parte dos estudantes sobre a oferta pela 
FURG de diversas modalidades de atividade física de forma 
gratuita, sugerindo, por fim, linhas de ação. 

O Capítulo 6 nos trará uma importante discussão sobre 
insatisfação corporal, argumentando que este fenômeno, além 
de ser global, pode ser bastante prevalente dentro do contexto 
universitário. Os autores apresentam a relação entre fatores 
não exclusivamente físicos, mas também psicológicos e 
comportamentais, e como o contexto universitário pode 
propiciar o desenvolvimento destas insatisfações. 

O Capítulo 7 discutirá os impactos funcionais e 
psíquicos da saúde bucal na qualidade de vida dos 
estudantes da FURG. Foi feita uma avaliação da associação 
destes fatores com características socioeconômicas e 
individuais, indicando, por fim, prioridades em ação da gestão 
no que tange esta temática. 
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O Capítulo 8 tem como objetivo avaliar o tabagismo e o 
conhecimento dos estudantes sobre doenças relacionadas ao 
tabaco. Características associadas ao tabagismo serão 
apresentadas com a finalidade de identificar os principais 
fatores de risco a serem abordados em futuras intervenções. 

O Capítulo 9 apresentará a prevalência do uso de 
álcool, do tabaco e de outras drogas entre os estudantes de 
graduação da FURG. O perfil do uso para cada uma dessas 
substâncias em termos de variáveis sociais, econômicas, 
demográficas e acadêmicas foi traçado. Por fim, os autores 
apontam necessidades de intervenção. 

O Capítulo 10 aborda as práticas sexuais e o uso de 
preservativos entre os estudantes. As autoras apresentam 
dados sobre características e condições dessas práticas, 
discutindo estes resultados e a importância de uma discussão 
aberta do assunto dentro do âmbito universitário. 

Por fim, o Capítulo 11 tem como objetivo fazer uma 
síntese dos principais aspectos abordados durante o livro. 
De forma geral, propostas, projeções e necessidades são 
destacadas, a fim de não perdermos de vista a busca pela 
melhora da saúde do estudante da FURG. 
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CAPÍTULO 2 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
Lauro Miranda Demenech 

Samuel C. Dumith 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Faz-se necessário escrever um capítulo sobre a 

metodologia empregada nesta pesquisa referente à a saúde 
dos universitários por três principais motivos. Primeiramente, 
pois evita que os capítulos posteriores se tornem repetitivos 
na questão do método, atrapalhando a leitura e reduzindo 
o interesse do leitor ao conteúdo propriamente dito. 
Em segundo lugar, é uma ótima oportunidade de apresentar, 
de forma minuciosa, cada uma das etapas e decisões 
tomadas em relação aos procedimentos de pesquisa. Este 
detalhamento é importante, pois dele depende a qualidade 
dos dados obtidos. Por último, fica o registro de um protocolo 
de pesquisa, que pode vir a ser utilizado como referência em 
novos empreendimentos com esta população. 

A partir da leitura deste capítulo, será possível a 
interpretação dos resultados encontrados pelos pesquisadores. 
Ao gestor, que porventura possa se interessar por este livro 
para embasar futuras intervenções, este capítulo fornece 
elementos que permitem uma análise crítica dos textos 
posteriores, auxiliando na tomada de decisão.  
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O CONSÓRCIO DE PESQUISA 
 

A estratégia de pesquisa em equipe, também chamada 
de consórcio, é altamente eficaz, e vem sendo utilizado por 
outros Programas de Pós-Graduação, como forma de atrair 
financiamento e de produzir pesquisas mais robustas. 
(BARROS et al., 2008). Desta forma, sete alunos de Mestrado 
e seus respectivos orientadores da primeira turma do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da 
Universidade Federal do Rio Grande (PPGSP/FURG), 
decidiram realizar um consórcio de pesquisa para avaliar 
aspectos de saúde dos estudantes de graduação desta 
instituição de ensino.  

Este trabalho em equipe serviu para otimizar a logística, 
minimizar os custos da pesquisa e amplificar seu potencial. 
Além disso, possibilitou aos alunos envolvidos vivenciar 
diretamente todas as etapas de um trabalho de campo, 
auxiliando no desenvolvimento de suas habilidades, como 
futuros pesquisadores independentes. A pesquisa contou com 
a coordenação de dois professores do PPGSP, o Professor 
Doutor Samuel de Carvalho Dumith e o Professor Doutor 
Silvio Omar Macedo Prietsch.  
 
DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO 
 

Uma vez postos os objetivos da pesquisa, faz-se 
necessário desenhar a melhor forma de colocá-la em prática. 
Por isso, o delineamento escolhido foi o transversal. Este tipo 
de estudo foi escolhido por ser o mais adequado para 
alcançaras metas propostas nesta população, levando em 
consideração o tempo disponível para a execução, a logística 
e os recursos.  

Para contextualizar, o município de Rio Grande é 
localizado no extremo sul do Rio Grande do Sul, sendo uma 
das maiores cidades desse estado. A população estimada é de, 
aproximadamente, 200 mil habitantes. Na época da coleta dos 
dados, a economia do município concentrava-se na atividade 
portuária (exportação de grãos e importação de contêineres 
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de fertilizantes) e, no polo naval, referência na construção de 
plataformas de petróleo.  

Como já foi citado no Capítulo 1, a pesquisa foi 
realizada na FURG, que é uma instituição de ensino superior 
(IES) pública, localizada na cidade de Rio Grande. Desde 
2010, a forma de ingresso é através do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Esta instituição conta com, por volta 
de, 8.000 alunos de graduação nos campi de Rio Grande. 
Também são ofertados cursos nos municípios de Santa 
Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da 
Patrulha, e também na modalidade de Ensino a Distância. 
 
POPULAÇÃO ALVO 
 

Foram escolhidos, como população alvo para este 
estudo, os alunos de graduação da FURG. Para tal, 
considerou-se elegíveis somente aqueles com idade igual ou 
superior a 18 anos, e que estudavam na modalidade 
presencial, na cidade de Rio Grande, regularmente 
matriculados no primeiro semestre, do ano 2015.  

Esses critérios de inclusão foram criados para viabilizar 
a logística do estudo. Em primeiro lugar, incluir os indivíduos 
menores de 18 anos criaria um impasse logístico e técnico na 
coleta de dados. Isso porque, estes alunos não poderiam 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), tendo que levar para as suas casas para que os 
responsáveis assinassem. Em segundo lugar, trabalhamos 
somente com aqueles matriculados no ano de 2015, que 
estudavam na modalidade presencial, na cidade de Rio 
Grande (Campus Carreiros e Unidade Saúde), pois viajar para 
os outros campi (Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do 
Sul e Santo Antônio da Patrulha) seria muito oneroso em 
relação ao benefício e um acréscimo que se teria na pesquisa, 
bem como não haveria tempo hábil para tal. 

Além disso, foram excluídos da amostra os indivíduos que 
tinham trancado ou desistido da matrícula no momento da 
pesquisa. Isso pois, localizar estes indivíduos, isoladamente, iria 
de encontro com o caráter confidencial e impessoal da pesquisa. 
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AMOSTRAGEM E CÁLCULO AMOSTRAL 
 

Para a realização desta pesquisa, não havia recursos 
nem tempo suficientes para se fazer um censo, aplicando o 
instrumento de coleta a todos os alunos matriculados na 
FURG. Para superar esta dificuldade, lançamos mão de 
técnicas estatísticas e epidemiológicas que permitissem 
alcançarmos os resultados desejados. A amostragem diz 
respeito à forma como selecionamos as pessoas que 
responderiam aos questionários. Através da técnica, que será 
explicada a seguir, buscamos selecionar indivíduos que 
representem, de forma adequada, a nossa população alvo. 
O cálculo amostral, que também será descrito neste capítulo, 
tem como objetivo identificar o número de pessoas 
necessárias para garantir a precisão dos dados encontrados. 

A técnica de amostragem utilizada foi sistemática por 
conglomerados, feita, em um único estágio, a partir da relação 
de todas as turmas obtidas no sistema da universidade. Cada 
uma é formada por um grupo de estudantes matriculados na 
mesma disciplina. Assim, optamos por esta estratégia, pois, 
se escolhêssemos, por exemplo, a turma do 3º ano de 
Psicologia, dependendo do dia em que fôssemos, o grupo 
poderia ser diferente: se aplicássemos o instrumento em uma 
segunda-feira, pegaríamos o que estaria matriculado em uma 
disciplina, mas se fôssemos na terça-feira, poderia ser outra 
disciplina e, consequentemente, com alterações nos 
indivíduos. Desta forma, a nossa unidade amostral foi 
composta pelas turmas registradas no sistema da FURG.  

Como esse processo foi feito a partir da listagem das 
turmas, levou-se em conta o efeito do delineamento amostral. 
Isso porque, alunos de uma mesma turma tendem a ser mais 
homogêneos do que se fosse selecionada de forma aleatória 
simples, isto é, tendo como unidade amostral o aluno. Dessa 
forma, a variabilidade entre as turmas deve ser menor do que 
entre os alunos, podendo gerar medidas mais precisas do que 
a realidade. Para este cálculo, levou-se em consideração o 
tamanho do conglomerado (número médio de alunos em cada 
turma, que foi estipulado em 20) e o coeficiente de correlação 
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intraclasse (assumido como sendo 0,02). (ANDRADE; 
DUARTE; OLIVEIRA, 2010). Logo, o valor obtido para o efeito 
de delineamento foi de 1,5. (SILVA, 2001). 

Após esta etapa, foram realizados dois cálculos de 
tamanho amostral, um descritivo e outro para fatores 
associados. Para este, foi utilizado o software Epi Info7. Para 
o cálculo descritivo, utilizou-se 10% como prevalência 
estimada para o desfecho. Definiu-se esta prevalência como 
base para o cálculo de tamanho de amostra, pois foi referente 
ao objeto de pesquisa com menor frequência esperada. Esta 
estratégia fez com que o tamanho necessário de amostra 
fosse suficiente para a investigação de todos os temas em 
estudo. Também se adotou uma margem de erro de dois 
pontos percentuais e de nível de significância de 5%. Assim, 
foi calculado um N de 780 indivíduos. Acrescentando 10% 
para possíveis perdas e multiplicando pelo efeito de 
delineamento amostral esperado, obteve-se um N de 1.290 
indivíduos.  

Para o cálculo de fatores associados, assumiram-se 
como parâmetros razão de proporção expostos/não-expostos 
de 1 para 4, razão de prevalência de 1,8, poder de 80%, nível 
de significância de 5%, gerando um N de 1.035 indivíduos. 
Por fim, foram acrescidos mais 10% para possíveis perdas e 
recusas, 15% para controle de fatores de confusão e 50% 
para o efeito de delineamento amostral esperado. Portanto, 
o N final obtido foi de 1.811. 

Na relação obtida no sistema constavam 2.107 turmas. 
Levando em conta o número médio de alunos por disciplina 
ser de aproximadamente 20, e o tamanho necessário para 
amostra de 1.811 alunos, seriam necessárias 91 turmas 
(1.811/20). Entretanto, para garantir o êxito em atingir o 
tamanho amostral necessário, e considerando que um mesmo 
aluno poderia estar em mais de uma turma e que alguns não 
teriam 18 anos completos, acrescentou-se 10% ao tamanho 
de amostra previamente calculado. Portanto, seriam 
necessárias 101 turmas para compor o processo amostral. 

Foi estabelecido um intervalo de seleção (“pulo”), 
calculado a partir da razão entre o número total de turmas 
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(n=2.107) e o número necessário para este estudo (n=101). 
Sendo assim, o pulo foi de 21 turmas. Portanto, foi feita uma 
seleção aleatória de um número entre 1 e 21, tendo sido 
sorteado o número 2. As demais turmas foram eleitas a partir 
desta (turma nº 2, turma nº 23, turma nº 44 e, assim, 
sucessivamente), tendo sido escolhidas 101 turmas. 
A planilha para a seleção das turmas estava ordenada por 
instituto (13, no total) e por ordem crescente de número de 
alunos matriculados em cada turma (variando de 1 a 110, 
conforme o instituto). 

Para cada uma das turmas, foram obtidas informações 
quanto ao número de alunos matriculados, dias da semana e 
horários, nome do docente responsável e localização da sala 
em que as aulas eram ministradas. Como o processo amostral 
foi feito a partir da listagem das turmas, um mesmo aluno 
poderia estar matriculado em mais de uma turma sorteada. 
Neste caso, quando isto aconteceu, eles responderam ao 
questionário uma única vez. Se, porventura, alunos com 
menos de 18 anos respondessem ao questionário, eram 
posteriormente excluídos da análise. 
 
INSTRUMENTO 
 

Como se tratava de uma pesquisa cuja coleta de dados 
se daria de forma coletiva, entrevistar os alunos, um a um 
seria impraticável. Por isso, o instrumento utilizado foi um 
questionário autoaplicado, composto por um bloco geral 
(referente às questões socioeconômicas, demográficas e 
acadêmicas), e outros sete blocos específicos (tendo um 
mestrando responsável por cada um), a saber: fatores de 
risco comportamentais para doença cardiovascular, uso de 
suplementos, uso de drogas, insatisfação corporal, fraturas, 
uso de preservativos e saúde oral. Ao todo, foram formuladas 
158 questões. 

Utilizar um instrumento autoaplicado possui pontos 
fortes e algumas fragilidades. Como fortalezas, destaca-se 
que o caráter confidencial reduz a probabilidade de respostas 
socialmente aceitas (principalmente no que tange a questões 
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estigmatizadas), melhorando a qualidade dos dados 
coletados. Entretanto, não identificar o indivíduo faz com que, 
uma vez que o questionário seja entregue, não seja possível 
identificá-lo novamente. Se, porventura, o respondente se 
esquecesse de responder a alguma pergunta ou respondido 
de forma descomprometida, deixando questões em branco, 
etc), não seria possível contatá-lo para resolver esta 
pendência, perdendo-se, portanto, o dado. 

O bloco geral do instrumento foi constituído por 
31 questões, divididas em “Dados Pessoais” e “Informações 
Acadêmicas”. Nesta parte do questionário, estavam presentes 
as variáveis independentes da pesquisa (ANEXO 1). A partir 
das informações coletadas neste bloco, foi possível descrever 
o perfil do estudante de graduação da FURG, bem como 
identificar como essas importantes variáveis se relacionavam 
aos desfechos avaliados. 

Em relação aos blocos específicos, cada capítulo deste 
livro abordará, em seus textos, as questões que lhes dizem 
respeito. Entretanto, o leitor poderá vê-las, na íntegra, 
no ANEXO 1, ao final do livro. Os temas abordados, 
de acordo com os pesquisadores envolvidos (mestrandos e 
orientadores), podem ser observados abaixo, no Quadro 2.1. 
 
Quadro 2.1 – Pesquisadores e seus respectivos temas de estudo. 

Mestrando Orientador Tema de Pesquisa 

Adriana Vieira 
Camerini 

Silvio Omar 
Macedo Prietsch 

Saúde Oral 

Adriano Trassantes 
Oliveira 

Carla Vitola 
Gonçalves 

Insatisfação Corporal 

Daniel Wenceslau 
Votto Olmedo 

Raúl Andrés 
Mendoza Sassi 

Tabagismo 

Laísa Rodrigues 
Moreira 

Simone dos Santos 
Paludo 

Práticas sexuais e uso 
de preservativos 

Lauro Miranda 
Demenech 

Lucas Neiva-Silva 
Uso de drogas lícitas 
e ilícitas 

Renata Gomes 
Paulitsch 

Lulie Rosane 
Odeh Susin 

Fatores de risco 
comportamentais para 
desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares 
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Continuação 

Mestrando Orientador Tema de Pesquisa 

Sheynara Emi 
Ito Mazza 

Alan Goularte Knuth 
Uso de suplementos 
alimentares e 
atividade física 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 

LOGÍSTICA E PROCEDIMENTOS 
 

Este projeto foi encaminhado, em 26/02/2015, ao Comitê 
de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/FURG), sob 
registro número 23116.001780/2015-06, e aprovado como 
processo nº 37/2015. O projeto foi intitulado e apresentado 
como “Saúde dos estudantes de uma Universidade pública do 
extremo sul do Brasil”. 

No processo de planejamento, foram realizadas 
reuniões com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 
a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Reitoria da 
Universidade para avaliar a viabilidade do estudo. A partir 
disto, os Institutos foram informados sobre o andamento desta 
pesquisa, os quais também informaram os respectivos cursos, 
remetendo mensagem via e-mail aos seus coordenadores. 
Esta estratégia foi utilizada para viabilizar a permissão e a 
entrada dos mestrandos nas salas de aula para aplicar os 
questionários. 

Uma mestranda ficou responsável pelo agendamento das 
visitas a cada turma. Inicialmente, este processo foi realizado 
por e-mail, encaminhado aos professores regentes de todas as 
turmas sorteadas. Para os professores que não responderam a 
mensagem, foi feito um contato via telefone ou pessoalmente, 
quando necessário. Este trabalho iniciou em 06/04/2015 e se 
estendeu durante todo o trabalho de campo. Os mestrandos 
trabalharam em duplas durante os três turnos (manhã, tarde e 
noite) da semana (segunda a sexta-feira) em escalas de 
trabalho pré-definidas. O início do trabalho de campo ocorreu 
no dia 13/04/2015 e o encerramento, no dia 24/06/2015. 

Cada mestrando recebeu uma pasta contendo o 
“Manual do aplicador” (ANEXO 2) com instruções gerais sobre 
os procedimentos a serem adotados durante a visita e 
fichas de controle e registro de informações sobre a turma 
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(data da visita/revisita, código da disciplina, nº de alunos 
matriculados no sistema e na chamada do professor, 
nº de alunos elegíveis e presentes, faltantes, recusas, 
menores de 18 anos, alunos que trancaram a disciplina ou 
desistiram, alunos que já responderam o questionário em 
outra disciplina e total de questionários aplicados). 

As visitas às turmas eram padronizadas, havendo 
inicialmente uma breve apresentação do estudo e exposição 
sobre as condições de sigilo dos questionários. Após isso, 
eram distribuídos os termos de consentimento livre e 
esclarecido (ANEXO 3) para aqueles que desejavam 
participar livremente e respeitando os critérios de 
elegibilidade. Os questionários preenchidos pelos alunos eram 
colocados em uma urna, a fim de aumentar o sigilo e 
confiabilidade. Eles eram armazenados, ao fim de cada dia de 
coleta, em um armário específico, no prédio do curso de 
Educação Física, no campus Carreiros, cedido por um 
professor participante do consórcio. Após, os questionários 
eram numerados e distribuídos em lotes de 100 questionários 
cada, sendo armazenados na Faculdade de Medicina 
(FAMED) da FURG, em armário cedido pelos professores 
coordenadores do consórcio. 

Foram realizadas revisitas a partir do dia 15/05/2015. 
Algumas revisitas foram agendadas previamente com os 
professores, enquanto outras foram realizadas diretamente no 
horário e sala de aula correspondente à turma selecionada. 
As turmas que, após as duas visitas, ainda tiveram 10 ou mais 
perdas foram visitadas no mínimo mais uma vez. Aqueles que 
não forem encontrados em todas essas visitas foram 
considerados como perdas. 

Seis mestrandos organizados em três duplas e dois 
bolsistas da FAMED realizaram a dupla digitação dos 
questionários. Este processo foi realizado de 06/05/2015 
à 01/08/2015, tendo sido utilizado o software Epidata 3.1. 
Depois foi realizada a checagem de inconsistências nas 
digitações. A limpeza do banco de dados ocorreu no dia 
02/09/2015. O banco de dados final, para uso no software 
STATA 13.1, ficou pronto em 28/09/2015. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS ESTATÍSTICOS 
 

Por se tratar de um estudo epidemiológico de 
abordagem quantitativa, técnicas estatísticas adequadas são 
essenciais para transformar dados em informação. Por este 
motivo, os capítulos a seguir apresentarão estratégias de 
análise univariadas, bivariadas e multivariáveis.  

As análises univariadas têm como objetivo calcular as 
prevalências e seus respectivos intervalos de confiança, bem 
com médias e desvios-padrão. Essas informações mais 
básicas oferecem ao leitor uma descrição direta sobre 
características da amostra, bem como uma apresentação 
adequada do desfecho.  

As análises bivariadas servem para medir as diferenças 
(na média ou proporção) de um determinado desfecho entre 
os diferentes subgrupos da amostra. Essas diferenças são 
testadas, a partir de testes de hipóteses, para avaliar se as 
mesmas foram encontradas devido ao acaso, ou se elas 
podem ser consideradas diferenças reais (em terminologia 
científica, diferenças estatisticamente significativas). Neste 
livro foram utilizados os testes do Qui-quadrado para 
heterogeneidade e tendência linear e o teste Exato de Fisher, 
sendo estes três testes utilizados para analisar desfechos 
categóricos de acordo com variáveis de exposição categóricas 
dicotômicas e politômicas nominais e/ou ordinais. 

Por fim, alguns autores podem ter conduzido análises 
multivariáveis, as quais também são utilizadas para avaliar se 
as diferenças foram encontradas somente devido ao acaso, 
ou se podemos considerar os resultados como “verdadeiros”. 
Entretanto, esta técnica vai um pouco além, por levar em 
conta todas as associações estudadas simultaneamente. 
Dessa forma, é possível observar quais variáveis realmente 
estão associadas ao desfecho, pois ela controla os efeitos 
confundidores. Para que o leitor entenda de forma simples o 
que seria um efeito confundidor, observe o seguinte 
exemplo, retirado do livro Epidemiologia Básica (BONITA; 
BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 2010): 
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(...) o fator de confusão pode ser explicado pela relação 
demonstrada entre o consumo de café e o risco de doença 
coronariana, uma vez que o consumo de café está associado 
ao hábito de fumar cigarros: pessoas que tomam café estão 
mais propensas a fumar do que pessoas que não tomam café. 
É também sabido que o fumo é uma das causas da doença 
coronariana. É possível que a relação entre consumo de café 
e doença cardíaca coronariana reflita somente uma 
associação causal entre o hábito de fumar e a doença 
coronariana. Nessa situação, o fumo confunde a aparente 
relação entre o consumo de café e a doença coronariana 
porque o fumo está correlacionado ao consumo de café e é 
um fator de risco para aqueles que não consomem café. 
(BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 2010, p. 55-56). 

 
Dessa forma, quando o pesquisador está buscando por 

fatores de risco, análises que controlam efeito de confusão 
são fundamentais. Neste livro, os autores utilizaram modelos 
de regressão do tipo Logística Multinomial, Logística Ordinal e 
Poisson com ajuste robusto da variância. 

A principal obra utilizada para definir e conduzir 
estratégias de análise foi o livro Essential Medical Statistics, 
de autoria de Betty R. Kirkwood e Jonathan A. C. Sterne 
(KIRKWOOD; STERNE, 2003). Para as análises univariadas, 
sugerimos a leitura dos capítulos 4, 5, 6 e 15. Para maior 
entendimento de análises bivariadas, podem ser lidos os 
capítulos 7, 8, 16 e 17. Para entender e aplicar análises 
multivariáveis, os capítulos 19, 20 e 24 podem ser úteis.  

Pela complexidade de análises multivariáveis, 
recomendamos a leitura de dois artigos. O primeiro, de autoria 
de Cesar Victora e colaboradores, que trata do papel de 
modelos hierárquicos de análise (VICTORA et al, 1997). 
O segundo, de autoria de Aluísio J. Barros e Vania N. Hirakata, 
apresenta o ajuste robusto da variância, a fim de que a 
regressão de Poisson possa ser utilizada com desfechos 
categóricos. (BARROS; HIRAKATA, 2003). 
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NÚMEROS FINAIS DO CONSÓRCIO 
 

Foram sorteadas 101 turmas, das quais oito foram 
excluídas: cinco por serem ministradas fora de Rio Grande; 
uma por tratar-se de uma disciplina de pós-graduação; duas 
não tinham alunos matriculados. A amostra final contou com 
93 turmas. Ao todo, foram contabilizadas 2.459 matrículas, 
sendo 721 não-elegíveis: 251 alunos estavam matriculados em 
mais de uma turma sorteada (podendo ser contados somente 
uma vez), 54 alunos tinham idade inferior a 18 anos, 65 haviam 
pedido trancamento da disciplina e 351 estavam infrequentes 
ou haviam desistido no momento da pesquisa. Assim, o estudo 
contou com um total de 1.738 indivíduos elegíveis. 

Ao final do trabalho de campo foram aplicados 
1.427 questionários. Desses, 2 questionários foram excluídos 
por ser de alunos matriculados em cursos tecnólogos, 
e 2 de alunos com menos de 18 anos de idade (que 
responderam ao questionário equivocadamente, mesmo tendo 
sido advertidos para não o fazer), totalizando 1.423 questionários 
preenchidos por alunos de 93 turmas. Considerando-se um total 
de 1.738 alunos elegíveis para a pesquisa (retirando-se aqueles 
que estavam matriculados em mais de uma turma, os que 
tinham idade inferior a 18 anos e os alunos que haviam trancado 
a matrícula ou desistido de cursar), a taxa de resposta foi de 
81,9% (1.423/1.738). Dos 311 alunos considerados como perdas 
(18,1%), houve 43 recusas (2,5%) e 272 não encontrados para 
aplicação do questionário (15,6%).  
 
LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Apesar de a metodologia adotada atender de forma 
satisfatória aos objetivos do estudo, o mesmo apresenta 
algumas limitações. Por ser um estudo transversal, nem 
sempre é possível estabelecer uma relação temporal, 
principalmente quando se estuda fatores comportamentais 
que são modificáveis ao longo do tempo. Portanto, alguns 
resultados podem estar sujeitos ao viés de causalidade 
reversa e devem ser interpretados com cautela.  
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Outro aspecto que merece atenção diz respeito à taxa de 
não respondentes (18,1%). Todos esforços foram feitos no 
sentido de minimizar perdas, e acreditamos que elas estejam 
superestimadas. Um dos principais desafios encontrados na 
coleta de dados foi a falta de organização de alguns 
professores em relação à documentação de presenças. Houve 
disciplinas com mais de 10 perdas que foram visitadas mais de 
5 vezes, e os alunos simplesmente nunca foram encontrados. 
Muito provavelmente esses estudantes já haviam desistido 
daquela disciplina. Entretanto, como não havia como confirmar, 
estes foram assumidos como perdas. De qualquer forma, 
mesmo com a taxa de perdas encontrada, este estudo teve 
uma taxa de resposta superior à pesquisa com amostra 
representativa dos universitários brasileiros, o que representa, 
em nossa opinião, um sucesso no esforço em minimizar essas 
perdas. (CASTALDELLI-MAIA et al., 2014). 

Existem outras limitações que são particulares de cada 
tema estudado. Estas, quando forem pertinentes, serão 
abordadas nos capítulos seguintes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este capítulo teve como objetivo apresentar, com maior 
detalhamento possível, as principais etapas concernentes ao 
planejamento e à condução da pesquisa. Quando posta em 
prática, observa-se que os desafios impostos vão além 
daqueles previamente planejados ou esperados. Contudo, 
existem estratégias que são tomadas para minimizar erros 
sistemáticos, que possam comprometer a validade das 
informações obtidas.  

Gostaríamos de salientar que, mesmo que com poucos 
recursos, é possível conduzir uma pesquisa de qualidade, 
com robustez metodológica e com impacto para a sociedade. 
Temos convicção que unir esforços foi um passo fundamental 
para alcançarmos os objetivos estabelecidos. Aconselhamos 
fortemente futuros pesquisadores a formarem parcerias (com 
colegas, outros programas e/ou outras instituições) para 
executarem pesquisas com maior nível de abrangência e 
repercussão dos dados.  
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CAPÍTULO 3 
 

PERFIL SOCIAL, ECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E ACADÊMICO 
DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA FURG 

 

Lauro Miranda Demenech 
Renata Gomes Paulitsch 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Antes de darmos início aos resultados específicos sobre 
a saúde da população de estudantes da FURG, é fundamental 
entendermos o contexto e as condições às quais esses 
indicadores estão inseridos. Dessa forma, este capítulo tem 
como objetivo apresentar os dados sobre características 
sociais, econômicas, demográficas e acadêmicas nesta 
amostra. Como discutido no Capítulo 2, sobre a metodologia 
do estudo, os procedimentos epidemiológicos e estatísticos 
adotados, nos permitem extrapolar os achados desta amostra 
e atribuí-los à população-alvo como um todo dos estudantes 
de graduação da FURG.  

Para a avaliação das características sociais, 
econômicas, demográficas e acadêmicas, foi elaborado um 
questionário, que compôs a seção do “Bloco Geral”. Este foi 
composto por trinta e uma questões, divididas em três partes. 
A primeira foi constituída por questões pessoais do aluno e de 
sua família, como: idade, origem, peso, altura, situação 
conjugal, cor da pele, local de moradia e sujeito(s) com quem 
a compartilha, bem como composição familiar e religião. 
A segunda etapa foi composta por questões a respeito da 
renda do aluno e de sua família. Já na terceira etapa, as 
questões foram sobre a graduação cursada, ano de ingresso 
na Universidade, curso em que está matriculado, desempenho 
acadêmico, entre outras. O questionário pode ser observado, 
na íntegra, no ANEXO 1. 
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RESULTADOS 

 
Perfil do estudante de graduação da FURG 

 
Os dados sobre o perfil do estudante de graduação da 

FURG podem ser observados de forma resumida na Tabela 
3.1. A amostra foi composta, majoritariamente, por indivíduos 
de cor de pele autodeclarada como branca (78,7%), seguidos 
por parda, amarela (14,7%) e preta (6,6%). Não houve uma 
predominância entre os sexos, sendo 50,7% feminino e 49,3% 
do sexo masculino.  

 
TABELA 3.1 – Descrição da amostra de estudantes de 
graduação da FURG, conforme variáveis demográficas, 
socioeconômicas e comportamentais. Rio Grande, RS. 2015. 

Variável n (%) Variável n (%) 

Sexo (N=1401)  Religião (N=1405)  
Feminino 711 (50,7) Católica 481 (34,2) 
Masculino 690 (49,3) Espirita 152 (10,8) 

Idade (N=1307)  Evangélica 148 (10,5) 
18 a 21 anos 520 (39,8) Umbanda/Candomblé 54 (3,8) 
22 a 25 anos 362 (27,7) Budismo 9 (0,6) 
26 a 29 anos 153 (11,7) Outra 68 (4,8) 
30 anos ou mais 272 (20,8) Não tem religião 493 (35,1) 

Cor da pele (N=1410)  
Prática religiosa 

(N=1414) 
 

Branca 
1109 

(78,7) 
Nunca 563 (39,8) 

Preta 94 (6,6) Anualmente 343 (24,3) 
Parda ou Amarela 207 (14,7) Mensalmente 265 (18,7) 

Situação conjugal 
(N=1412) 

 
Semanal/diariamente 243 (17,2) 

Solteiro 595 (42,1) 
Benefício da FURG 

(N=1415) 
 

Namorando ou casado 477 (57,9) Não 913 (64,5) 
  Sim 502 (35,5) 
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Continuação 

Variável n (%) Variável n (%) 

Situação de moradia 
(N=1390) 

 
Desempenho acadêmico 

(N=1411) 

Mora com a família 915 (65,8) 
1º semestre, não 
se aplica 

266 (18,9) 

Mora sozinho 177 (12,7) 
Passou em todas 
disciplinas 

706 (50,0) 

Mora com amigos ou 
pensionato 

224 (16,2) 
Reprovou em uma 
disciplina 

188 (13,3) 

Mora na casa 
do estudante 

74 (5,3) 
Reprovou em duas 
disciplinas 

137 (9,7) 

Migração Acadêmica 
(N=1387) 

 
Reprovou em três 
ou mais 

114 (8,1) 

Rio Grande 780 (56,2)   
Cidades vizinhas 
(PEL, SJN) 

111 (8,0)   

Outras cidades do RS 280 (20,2)   
Outras cidades fora 
do RS 

216 (15,6)   

Nota: n = Frequência absoluta; % = Prevalência; PEL = Pelotas; 
SJN  =  São  José  do  Norte. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Dois terços da amostra possuíam idade entre 18 e 25 

anos, e 42,1% dos estudantes declararam-se solteiros. A média 
da renda familiar foi de R$ 4.482,15 (intervalo de confiança de 
95% [IC95%] R$ 4.203,53 – R$ 4.760,76). A média de peso 
dos participantes foi de 72,3 kg (IC95% 71,5 kg – 73,1 kg), e a 
de altura foi de 169,9 cm (IC95% 169,4 cm – 170,5 cm). 
Portanto, a média do índice de massa corporal (IMC) foi de 
25,0 kg/m². (IC95% 24,7 kg/m² – 25,3 kg/m²).  

A grande maioria dos respondentes indicou não ter 
religião (35,1%). A religião com maior frequência relatada foi a 
Católica (34,2%), seguida por Espirita (10,8%), Evangélica 
(10,5%), Outras (4,8%), Umbanda/Candomblé (3,8%) 
e Budismo (0,6%). Aproximadamente dois quintos relataram 
que, excluindo casamentos, velórios e batizados, nunca 
frequentam cerimônias religiosas. A prática com periodicidade 
anual foi relatada por 24,3%, mensal por 18,7% e 
semanal/diária por 17,2% dos entrevistados. 
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Apenas 56,2% dos estudantes, devidamente 
matriculados no ano de 2015, moravam em Rio Grande, antes 
de estudar na FURG. Isso significa que, quase metade dos 
indivíduos, esteve envolvido com migração acadêmica. Além 
disso, 8% declararam que moravam em Pelotas ou São José 
do Norte (cidades próximas e, possivelmente, envolvidos em 
movimento pendular), 20,2% vieram de outras cidades do Rio 
Grande do Sul e 15,6% vieram de cidades de outros estados 
do Brasil. A grande maioria morava com a família e apenas 
5,3% dos entrevistados moravam na casa do estudante. 
Um pouco mais de um terço (35,5%) dos alunos recebia 
algum tipo de benefício da FURG. 

Em relação ao desempenho acadêmico, 50,0% dos 
acadêmicos relataram ter sido aprovados em todas as 
disciplinas em que estavam matriculados no semestre 
anterior. Dentre aqueles que declararam ter alguma 
reprovação, 13,3% reprovaram em uma, 9,7% em duas e 
8,1% em três ou mais. Houve 18,9% de indivíduos que 
estavam no primeiro semestre do curso, logo, não haviam tido 
tempo suficiente para aprovar nem reprovar em disciplinas. 

 
Determinantes sociais e suas distribuições entre as 
Unidades Educacionais 

 
Além das questões descritivas do perfil do estudante de 

graduação da FURG, outras informações são relevantes para 
entender, de forma mais completa, essa população. Nesse 
sentido, apresentamos informações sobre a distribuição de 
alguns dos principais determinantes sociais, normalmente 
relevantes e associados a desfechos negativos e 
desigualdades em saúde, conforme a Unidade Educacional 
(UE) a qual o estudante estava matriculado. Primeiramente, 
a Tabela 3.2 apresenta a proporção de alunos matriculados 
em cada uma das 13 UEs da FURG. 
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Tabela 3.2 – Unidades Educacionais da FURG. 
Área Unidades Educacionais (N=1414) n (%) 

E
x
a
ta

s
 Centro de Ciências Computacionais (C3) 82 (5,8) 

Escola de Engenharia (EE) 339 (23,9) 
Escola de Química de Alimentos (EQA) 120 (8,5) 
Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF) 70 (5,0) 

B
io

ló
g
ic

a

/ 
S

a
ú
d
e

 Escola de Enfermagem (EEnf) 41 (2,9) 

Faculdade de Medicina (FAMED) 48 (3,4) 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 65 (4,6) 
Instituto de Oceanografia (IO) 59 (4,2) 

H
u
m

a
n
a
s
 Faculdade de Direito (FADIR) 139 (9,7) 

Instituto de Ciências Econôm., Administr. e Contábeis (ICEA) 114 (8,1) 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI) 122 (8,6) 
Instituto de Educação (IE) 97 (6,9) 
Instituto de Letras e Artes (ILA) 118 (8,4) 

Nota: n = Frequência absoluta; % = Prevalência 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
A seguir, apresentamos uma série de quatro gráficos 

com os resultados sobre a distribuição dos seguintes 
determinantes sociais, conforme a UE na qual o indivíduo 
estava matriculado: sexo (Gráfico 3.1); cor da pele 
autodeclarada (Gráfico 3.2); cidade em que morava antes de 
ingressar na FURG (Gráfico 3.3) e renda familiar (Gráfico 3.4). 
 

Gráfico 3.1 – Distribuição por sexo conforme Unidade 
Educacional. Amostra de estudantes de graduação da 
FURG. Rio Grande, RS, 2015. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Feminino Masculino



 45 

Conforme pode ser observado no Gráfico 3.1, 
as unidades C3 e EE foram, predominantemente, formadas 
por indivíduos do sexo masculino (83,8% e 65,8%, 
respectivamente). As unidades FADIR, FAMED, ICEAC, IE, 
IMEF, apresentaram um equilíbrio entre os sexos. Por sua 
vez, as unidades EEnf (82,5%), EQA (67,8%), ICB (66,2%), 
ICHI (62,8%), ILA (65,0%) e IO (62,1%) foram formadas, 
majoritariamente, por indivíduos do sexo feminino. 
 
Gráfico 3.2 – Distribuição de acordo com a pele 
autodeclarada conforme Unidade Educacional. Amostra de 
estudantes de graduação da FURG. Rio Grande, RS, 2015. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 
Dentre as informações contidas no Gráfico 3.2, destaca-se 

que a proporção de indivíduos com cor de pele autodeclarada 
como preta é muito baixa, independentemente da UE. Em sua 
maioria, os estudantes possuem cor da pele autodeclarada 
como branca e, de forma intermediária, declaram-se pardos. 

As unidades com maior proporção de indivíduos 
autodeclarados pretos foram a EEnf (17,1%), seguida por 
ICHI (16,0%), ILA (12,0%) e IE (11,3%). Todas outras UEs 
tiveram proporção de indivíduos de cor de pele autodeclarada 
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preta igual ou inferior a 10,0%, com destaque ao ICB (1,6%), 
EE (2,4%), IO (3,4%), e FAMED (4,2%).  

Em relação à quantidade de indivíduos autodeclarados 
brancos, as unidades com maior prevalência foram a 
EE (88,7%), ICB (84,4%), FADIR (84,2%), C3 (81,7%), 
EQA (80,8%). Observa-se que ILA (69,2%), ICHI (66,4%) 
e IE (62,9%) foram aquelas UEs com menor proporção de 
indivíduos de cor de pele branca, mesmo que ainda acima da 
faixa dos 60%. De forma geral, as unidades apresentaram 
proporções moderadas de indivíduos com cor de pele 
autodeclarada parda, sendo maior no IE (25,8%), seguido por 
IO (22,0%) e FAMED (18,8%). 

O Gráfico 3.3 apresenta dados sobre a migração 
acadêmica por estudantes de graduação. Dentre as unidades 
com maior proporção de indivíduos do município de 
Rio Grande, ou seja, aqueles que não migraram para estudar, 
destacam-se o IE (87,2%), EEnf (82,9%), ICEAC (82,1%), 
e ICHI (80,2%). 
 
Gráfico 3.3 – Distribuição de acordo com a cidade em que 
o aluno morava antes de ingressar na FURG conforme 
Unidade Educacional. Amostra de estudantes de graduação 
da FURG. Rio Grande, RS, 2015. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 
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ICB (22,2% de fora do RS; 34,9% de outras cidades do RS) e, 
sobretudo, na FAMED (44,7% de fora do RS; 42,6% de outras 
cidades do RS), ou seja, com apenas 12,7% de indivíduos dos 
municípios de Rio Grande, Pelotas ou São José do Norte. 

Por fim, o Gráfico 3.4 apresenta os dados sobre a renda 
familiar do estudante, conforme as Unidades Educacionais 
(média em reais, com intervalos de confiança de 95%). Como 
pode ser observado, apesar de o ICB possuir a média de 
renda familiar mais baixa (R$ 2.489,08), é possível dizer que, 
estatisticamente, ela é equivalente à da EEnf, ICHI, ILA, IMEF 
e IO. Contudo, o que esse gráfico realmente destaca é a 
discrepância entre a renda familiar de graduandos 
matriculados na FAMED e aquela de qualquer outra das 
UEs. Além de possuir a maior média de renda familiar 
(R$ 10.258,54), o seu limite inferior ainda é superior ao limite 
superior da UE com segunda maior média, a FADIR (média = 
R$ 5.391,98). Ou seja, é possível dizer que a renda familiar 
dos estudantes de graduação da FAMED, além de muito 
superior, é, estatisticamente, maior que a dos graduandos de 
todas outras unidades da FURG. 
 
Gráfico 3.4 – Média da renda familiar, em reais e intervalos 
de confiança, de 95% dos estudantes de graduação 
conforme Unidade Educacional. Amostra de estudantes de 
graduação da FURG. Rio Grande, RS, 2015. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 
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DISCUSSÃO 
 

Os resultados descritivos e associativos, quando 
observados de forma combinada, nos indicam situações 
importantes, que merecem atenção da gestão, pois são um 
reflexo das atuais políticas de educação. Como veremos nos 
próximos capítulos, este cenário também possui implicações 
sobre a saúde. 

Apesar de não haver predominância entre os sexos na 
amostra, fica evidente o amplo acesso das mulheres à educação 
acadêmica, fato que tem se consolidado a partir da segunda 
metade do século XX. (LETA, 2003). No entanto, pode-se 
observar que existem diferenças marcantes quando observamos 
as Unidades Educacionais de forma isolada. Evidenciou-se 
maior proporção de indivíduos do sexo masculino naquelas UEs 
da área das ciências exatas (C3 e EE), ao passo que o inverso 
ocorreu principalmente entre as unidades da área das ciências 
biológicas/saúde.  

Em relação à cor da pele, houve uma baixíssima 
prevalência de indivíduos de cor de pele parda e preta, o que 
já foi identificado, também, no estudo sobre o perfil 
socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das 
universidades federais brasileiras. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DO 
ENSINO SUPERIOR, 2011). Algumas UEs apresentaram uma 
maior proporção de estudantes autodeclarados pretos, 
principalmente aquelas das ciências humanas (IE, ILA e ICHI), 
apesar de serem prevalências abaixo de um patamar que 
pudéssemos considerar “igualitário”.  

Esses resultados combinados são impactantes, 
principalmente levando-se em consideração dois aspectos: 
o primeiro é de a discrepância entre o perfil observado neste 
estudo (cor da pele branca: 78,7%, preta: 6,6%, parda e 
outras: 14,7%) com a da população brasileira (cor da pele 
autodeclarada branca: 47,7%, preta: 7,6%, parda e outros: 
44,7%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2011); segundo, existe uma política de cotas 
que supostamente deveria equalizar estas distribuições, 
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reduzindo essas diferenças. Dessa forma, podemos inferir que 
ainda existem barreiras para o acesso ao ensino superior pela 
população de indivíduos com cor da pele preta, estando 
sub-representada na FURG (a cada 100 estudantes, somente 
6 tinham cor da pele preta). Ainda temos um longo caminho 
pela frente na busca por reduzir estas diferenças. 

Outra conclusão que podemos extrair é de que está 
havendo uma mudança no perfil do estudante, principalmente 
no que se refere ao aumento da migração acadêmica, o que 
já havia sido previsto que aconteceria (ANDRIOLA, 2011). 
Dessa forma, há um aumento na proporção de indivíduos 
vindo dos mais diferentes contextos sociais, culturais e 
geográficos, para morar no município de Rio Grande. 
É possível que esta transição possa ser atribuída ao Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), que como já foi colocado 
no capítulo introdutório deste livro, permite que um indivíduo 
se candidate a uma vaga em universidades em qualquer 
região do Brasil com a realização de apenas uma prova.  

Esta mudança no processo seletivo da maioria das 
universidades públicas do nosso país foi muito importante no 
sentido de democratizar o acesso ao ensino superior. Entretanto, 
este novo cenário traz consigo novos desafios em relação à 
saúde. Destaca-se que, apesar de haver uma grande parcela de 
indivíduos que migraram para estudar na FURG (43,8%), essa 
realidade é ainda mais saliente em três unidades: ICB (57,1%), 
IO (60,3%) e, sobretudo, FAMED (87,3%). 

Por fim, a renda familiar nesta população foi alta, maior 
do que na população brasileira em geral (R$ 4.482,15 vs 
R$ 1.202,00) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2011). Tal fato também foi constatado por 
estudo que verificou o perfil socioeconômico do estudante 
de graduação brasileiro (RISTOFF, 2014). Entretanto, este 
resultado pode ter sido influenciado principalmente por 
aqueles indivíduos matriculados na FAMED. Esses 
apresentaram uma média da renda familiar significativamente 
superior à média da renda familiar dos indivíduos matriculados 
em todas outras UEs, mostrando que apesar das políticas de 
inclusão na graduação ingressar em um curso de Medicina 
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ainda é um ato elitizado na nossa população. De qualquer 
forma, é possível chegar à conclusão que um dos processos 
seletivos para acessar o ensino superior é de cunho 
financeiro. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os estudantes de graduação da FURG são 
majoritariamente jovens, com cor de pele branca, sem 
predominância entre os sexos. Quase metade destes 
indivíduos migrou para estudar, e mais de um terço diz não ter 
nenhuma religião e não participar de cerimônias religiosas. 
Em média, os estudantes apresentaram um índice de massa 
corporal beirando a faixa do sobrepeso. Mais de um terço 
recebia algum tipo de benefício da FURG e metade passou 
em todas as disciplinas no último semestre.  

Apesar de apresentar dados generalizados para 
caracterizar o estudante de graduação da FURG, salientou-se 
que existem diferenças importantes quando discriminados 
pelas Unidades Educacionais, dados esses que são 
importantes para entendermos condição de acesso bem como 
permanência ao ensino superior.  

Tomando como exemplo o perfil daqueles estudantes 
matriculados na FAMED, cujo único curso de graduação é a 
historicamente concorrida Medicina, observamos que as 
desigualdades – principalmente no acesso – continuam. Isso 
porque, pois independente das medidas adotadas para 
democratizar essa entrada na universidade, o perfil desses 
alunos ainda é predominante daqueles mais favorecidos em 
nosso país: alta renda familiar, cor da pele branca, vindos de 
outras cidades, bem provavelmente de grandes centros urbanos. 
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INTRODUÇÃO 
 

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são 
conhecidas como doenças crônicas ou de estilo de vida e 
apresentam uma longa duração. As principais DCNT são as 
doenças cardiovasculares (DCV), diabetes, câncer e as 
respiratórias crônicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2013, 2017a). 

Os dados sobre a mortalidade, referente às DCNT, são 
alarmantes. Estima-se que 36 milhões de pessoas tenham 
morrido no mundo, em 2008, devido às DCNT, representando 
63% de todas as mortes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2013). Anualmente, 15 milhões de pessoas morrem 
prematuramente (entre 30 e 69 anos) e, dentre essas mortes, 
mais de 80% ocorrem em países de baixa e média renda. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017a).  

No Brasil, no ano de 2013, aproximadamente, 72,6% 
de pessoas morreram devido às DCNT. (BRASIL, 2014). 
É importante ressaltar que as mortes prematuras, devido às 
DCNT, são amplamente evitáveis, uma vez que muitos 
fatores de risco para tais doenças são modificáveis e 
compartilhados. O fardo, resultante da carga das DCNT, gera 
impactos econômicos graves, levando a perdas econômicas 
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acumuladas de trilhões de dólares para os próximos quinze 
anos. Segundo as projeções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o número anual total de mortes, por DCNT, 
chegará 55 milhões, até 2030. (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2013).  

Dentre as DCNT, as que mais levam a óbito estão as 
DCV. Estas são definidas como um grupo de distúrbios no 
coração e nos vasos sanguíneos, que incluem: doença 
cardíaca coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial 
periférica, doença cardíaca reumática, doença cardíaca 
congênita, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017b). Ao longo da 
última década, as DCV tornaram-se as principais causas de 
mortalidade, em todo o mundo, representando cerca de 30% 
de todas as mortes e, até 50% da mortalidade pelo conjunto 
das DCNT (GOULART, 2011), fazendo com que mais 
pessoas morram de DCV do que qualquer outra causa.  

Em 2015, cerca de 17,7 milhões de pessoas foram a 
óbito devido às DCV, representando 31% de todas as mortes 
em nível mundial. Em relação a estas mortes, mais de três 
quartos foram registradas em países de média e baixa renda. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017b). No Brasil, 
a Doença Isquêmica do Coração foi a principal causa de morte, 
levando a 139.000 mortes, em 2012; as DCV, juntamente a 
diabetes, lideraram os anos perdidos por morte prematura, isto 
é, antes da expectativa média de vida da população. (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2015). Conforme último 
levantamento, feito no Brasil, em 2011, a mortalidade 
proporcional, por doenças do aparelho circulatório, foi 
responsável por 30,7% dos óbitos. (BRASIL, 2014). 

Dada a magnitude das DCNT e, em grande parte, das 
DCV, com o propósito de prevenir tais doenças, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs, em 2011, 
uma ação global, com foco em quatro fatores de risco 
comportamentais, compartilhados por tais doenças: uso do 
tabaco, alimentação inadequada, falta de atividade física e 
uso nocivo de álcool. (UNITED NATIONS, 2011). O foco 
nesses fatores é uma estratégia para prevenção de toda 
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a população. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017a, 
2017b). Além disso, evidências demonstram que os fatores de 
risco comportamentais tendem a ocorrer simultaneamente, 
podendo existir uma rede multicausal entre a exposição a um 
determinado comportamento e a presença de outro. (SCHUIT 
et al., 2002). 

A literatura demonstra que as intervenções, que visem à 
prevenção dos fatores de risco compartilhados, apresentam 
melhores resultados do que quando focam em 
comportamentos isolados. (NIGG; ALLEGRANTE; ORY, 
2002). Estudos de prevalência sobre o uso do tabaco, 
da alimentação inadequada, da falta de atividade física e do 
uso nocivo do álcool, separadamente, são recorrentes na 
literatura. (NIGG; ALLEGRANTE; ORY, 2002). Já os que 
investigam a distribuição desses comportamentos, de forma 
simultânea, ainda são escassos, tanto na literatura nacional 
quanto na internacional, principalmente entre o público de 
estudantes universitários, que sabidamente é formado, na sua 
grande maioria, por adultos jovens.  

Assim, o objetivo deste capítulo foi de analisar a 
prevalência e os fatores associados à simultaneidade de quatro 
fatores de risco comportamentais (inatividade física, alto 
consumo de gorduras, elevado consumo de álcool e tabagismo) 
para DCV, em uma amostra universitária no sul do Brasil. 
 
MÉTODO 
 

A população-alvo do estudo seguiu os critérios descritos 
no Capítulo 2. Para análise dos dados, os estudantes que 
autodeclararam possuir DCV foram excluídos. Isso porque, 
parte-se do princípio de que, por eles já possuírem a 
doença, podem ter comportamentos/hábitos mais saudáveis, 
em decorrência do tratamento e do conhecimento sobre a doença. 

Um cálculo de tamanho amostral, específico ao presente 
estudo, foi realizado a partir do cálculo de fatores associados. 
Utilizou-se a razão de proporção expostos/não expostos de 
4 para 1, razão de prevalência de 1,7, poder de 80% e nível 
de significância de 5%. O resultado foi multiplicado por 1,5, 
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para compensar o efeito de delineamento e, por último, 
acrescentou-se 15% para fatores de confusão, resultado em 
um N de 1.380 indivíduos. 

Para construir o desfecho do estudo, foram utilizadas 
as informações referentes a quatro fatores de risco 
comportamentais: à inatividade física, à alimentação 
inadequada (medida pelo elevado consumo de gorduras), 
ao elevado consumo de álcool e ao tabagismo. A definição 
operacional da exposição para essas variáveis foi realizada da 
seguinte maneira: 

• Inatividade física: na qual foi utilizado o Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua 
versão longa, considerando o domínio das atividades 
desenvolvidas no tempo de lazer. (MATSUDO et al., 
2001). Os alunos foram classificados inativos, quando 
não realizaram nenhuma atividade física (<10 minutos) 
de intensidade média a vigorosa, na semana. 

• Elevado consumo de gorduras: foi avaliado, por meio 
do primeiro bloco do questionário Block Screening 
Questionnaire for Fat and Fruit/Vegetable/Fiber Intake 
que mede o consumo de gorduras da dieta, a partir 
da ingestão de carnes e lanches, gerando uma 
pontuação por escore. (BLOCK et al., 2000). Aqueles 
estudantes que atingiram o escore maior que 27 
foram classificados com elevado consumo de 
gorduras na dieta. 

• Elevado consumo de álcool: foi questionado, aos 
estudantes, sobre o consumo abusivo conforme o 
sexo, seguindo padrão de perguntas do inquérito 
denominado Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Cônicas por Inquérito 
Telefônico. (VIGITEL). Homens que consumiram 
cinco ou mais doses de bebida alcoólica e mulheres 
que consumiram quatro ou mais doses, numa única 
ocasião, nos 30 dias anteriores à pesquisa, foram 
classificados com presença de consumo abusivo de 
álcool. (BRASIL, 2015). 
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• Tabagismo: foi realizada a seguinte pergunta: 
“Quanto ao ato de fumar, você se considera 
fumante?”. Aqueles que se consideraram fumantes, 
independentemente do número de cigarros diários, 
foram classificados como tabagistas. 

 

O desfecho do estudo foi composto pela simultaneidade 
dos quatro fatores de risco descritos, sendo formado pelo 
somatório do número de fatores de risco: nenhum, um, dois, 
três ou quatro.  

As variáveis independentes analisadas no presente 
estudo foram:  

• Idade: 18 a 19; 20 a 24; 25 a 29; maior ou igual a 30 anos; 

• Cor da pele: branca, preta e outras; 

• Renda familiar total, no último mês, em reais: dividida 
em tercis;  

• Índice de Massa Corporal (IMC) em três categorias: 
até 24,9 kg/m²; 25,0 a 29,9 kg/m²; maior ou igual a 
30,0 kg/m². O IMC foi calculado a partir do peso e 
altura autorreferidos pelos estudantes;  

• Anos de estudo da mãe: de 0 a 4; 5 a 11; maior ou 
igual a 12 anos; 

• Hábito de tomar café da manhã: não/raramente; 
às vezes; sempre;  

• Autopercepção da saúde: ruim/regular; boa/muito boa.  
 

As análises estatísticas foram realizadas no software 
Stata IC, versão 13.1. Primeiramente, se fez uma análise 
univariada, com o objetivo de descrever a amostra. Para a 
comparação dos indivíduos que não tinham informação 
completa da variável desfecho do estudo, empregou-se o 
teste Exato de Fisher. Em seguida, foi feita a análise 
bivariada, com a finalidade de calcular a prevalência de 
simultaneidade de fatores de risco para DCV de acordo com 
as variáveis de exposição deste estudo, usando o Teste Exato 
de Fisher e o Teste Qui-quadrado. O terceiro passo foi realizar 
a análise bruta e ajustada, por meio da Regressão Logística 
Ordinal, estratificada por sexo e controlando para o efeito 



 57 

de delineamento, extraindo as razões de odds (RO), com 
os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) 
e valores p.  

Foi verificado o pressuposto de razão de odds 
proporcionais, através do Teste de Brant, ou seja, se a chance 
de apresentar um fator de risco a mais foi homogênea para as 
variáveis de exposição. Conclui-se, com isto, que as variáveis 
cumpriram o critério (p>0,10), exceto para a variável 
escolaridade materna, que foi violada apenas nos indivíduos 
do sexo masculino. Um modelo hierárquico conceitual de 
análise foi elaborado em três níveis, estabelecendo ajuste 
para possíveis fatores de confusão e controlando as variáveis 
para aquelas do mesmo nível ou de níveis acima. No primeiro 
nível, estavam as variáveis: idade, cor da pele, renda total em 
tercis e anos de estudo da mãe; já no segundo, hábito 
de tomar café da manhã e, terceiro, estavam: IMC 
e autopercepção de saúde. O ponto de corte empregado para 
a variável permanecer no modelo foi p<0,20. As análises 
foram estratificadas por sexo, com o limiar de significância 
estatística igual a 5%, para testes bicaudais. 
 
RESULTADOS 
 

Dos 1.423 alunos respondentes, 45 foram excluídos das 
análises, por declarar DCV prévia e por 255 não preencherem 
às questões relacionadas ao desfecho deste estudo, 
totalizando, assim, 1.123 indivíduos nas análises (taxa de 
resposta de 66%). Em relação às perdas específicas ao 
desfecho (respostas em branco ou inconsistentes), elas foram 
maiores nos indivíduos com 30 anos ou mais (p<0,01), e que 
declararam escolaridade da mãe menor ou igual a quatro 
anos de estudo (p=0,04). O efeito de delineamento para o 
desfecho do estudo foi igual a 1,22, com coeficiente de 
correlação intraclasse igual a 0,02. 

Em relação à amostra do presente estudo, 51,4% eram 
estudantes do sexo feminino, tratando-se da maioria, que 
declararam ter cor de pele branca (79,5%), tomar café da manhã 
sempre (53,6%), possuir IMC menor ou igual a 24,9 kg/m² 
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(59,4%) e perceber sua saúde boa ou muito boa (63,5%). 
Quase a metade tinha idade entre 20 e 24 anos (48,9%) e 
informou que a escolaridade da mãe era igual ou superior a 
doze anos de estudo (46,7%). A mediana de renda foi igual a 
R$3.000,00 (intervalo interquartil de 1.500,00 a 5.770,00).  

O Gráfico 4.1 apresenta as prevalências de fatores de 
risco para o sexo masculino e feminino. Percebe-se que o 
consumo abusivo de álcool foi maior entre os homens 
(p<0,01). Já a maior prevalência de inatividade física foi 
observada entre as mulheres (p<0,01). O elevado consumo 
de gorduras não apresentou diferença, estatisticamente 
significativa, entre homens e mulheres (p=0,79), bem como 
ocorreu com o tabagismo (p=0,30).  

Considerando a combinação desses fatores de risco, 
24,3% (IC95%: 21,8 a 26,8) dos estudantes apresentaram dois 
ou mais destes fatores. 49,0% (IC95%: 46,0 a 51,9) apresentou 
um fator de risco e 26,7% (IC95%: 24,1 a 29,3) da amostra 
não apresentaram nenhum dos fatores investigados. 
 

Gráfico 4.1 – Prevalência de fatores de risco para as 
Doenças Cardiovasculares, em estudantes da FURG, 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.123). 

 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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Na Tabela 4.1, estão descritas as prevalências dos 
fatores de risco para cada variável independente. As que 
estiveram associadas ao desfecho foram: a) anos de estudo 
da mãe; b) hábito de tomar café da manhã; e c) autopercepção 
de saúde. Considerando a variável escolaridade materna, 
no grupo com um fator de risco, a maioria dos estudantes relatou 
que as mães tinham 12 anos ou mais de estudo; já naqueles 
com 3 ou 4 fatores de risco, a maior parte afirmou que as 
mães tinham entre 5 e 11 anos de escolaridade. Em relação à 
variável “tomar café da manhã”, aqueles que relataram ter 
esse hábito foram mais prevalentes no grupo com nenhum 
fator e com um fator de risco. Já os que perceberam sua 
saúde como ruim ou regular estiveram em maior número nos 
grupos com dois, três e quatro fatores de risco. 

A Tabela 4.2 apresenta a averiguação relativa ao sexo 
masculino. Na análise bruta, estes fatores estiveram, 
estatisticamente, associados a um fator de risco a mais do 
que o grupo de comparação, dos estudantes que não 
tomavam ou, raramente, ingeriam café da manhã, com IMC 
entre 25,0 e 29,9 kg/m² e que possuíam autopercepção de 
saúde ruim ou regular, mantendo-se, também, quando a 
análise ajustada foi realizada (dados não apresentados).  

Os resultados demonstram que os alunos que não 
tomavam café da manhã ou o faziam, raramente, tiveram 84% 
de chances de ter um fator de risco a mais do que aqueles 
que sempre realizavam tal refeição. Para os que fazem a 
refeição, “às vezes”, essa chance foi igual a 55%.  
 
Tabela 4.1 – Distribuição de características por fatores de 
risco para as Doenças Cardiovasculares. Estudantes de 
graduação da FURG, Rio Grande, RS, 2015(N=1.123). 

 Simultaneidade de fatores de risco 

Variáveis 0 FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR Valor-p 

 n % n % n % n % n %  
Sexo           0,11 
Masculino 149 50,5 277 51,1 77 41,4 32 41,0 3 42,9  
Feminino 146 49,5 265 48,9 109 58,6 46 59,0 4 57,1  
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Continuação 

 Simultaneidade de fatores de risco 

Variáveis 0 FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR Valor-p 

 n % n % n % n % n %  
Idade (anos)           0,10* 

18 a 19 50 17,9 72 14,4 37 20,7 13 18,8 - -  
20 a 24 122 43,6 269 53,9 83 46,4 28 40,7 4 57,1  
25 a 29 46 16,4 84 16,9 31 17,3 11 15,9 1 14,3  
≥ 30 62 22,1 74 14,8 28 15,6 17 24,6 2 28,6  

Cor da pele           0,07 
Branca 237 79,5 429 78,3 158 84,5 61 79,2 3 42,9  
Preta e outras 61 20,5 119 21,7 29 15,5 16 20,8 4 57,1  
Renda familiar 

em tercis 
           

1 (menor) 104 37,8 160 31,4 64 36,4 29 40,3 4 57,1 0,53* 
2 83 30,2 167 32,8 53 30,1 23 31,9 2 28,6  
3 (maior) 88 32,0 182 35,8 59 33,5 20 27,8 1 14,3  

Anos de 
estudo da mãe 

          <0,01* 

0 a 4 35 12,4 55 10,6 14 7,8 5 6,6 - -  
5 a 11 122 43,1 193 37,3 89 49,7 47 61,8 5 100  
≥ 12 126 44,5 269 52,1 76 42,5 24 31,6 - -  

Toma café 
da manhã 

          <0,01* 

Não/raramente 47 15,8 133 24,5 47 25,3 26 33,7 1 14,3  
Às vezes 61 20,5 124 22,9 54 29,0 21 27,3 1 14,3  
Sempre 190 63,7 285 52,6 85 45,7 30 39,0 5 71,4  

IMC (kg/m²)           0,13* 
Até 24,9 181 60,9 329 60,8 105 56,7 39 50,0 4 57,1  
25,0 – 29,9 91 30,7 143 26,4 51 27,6 25 32,0 1 14,3  
≥ 30,0 25 8,4 69 12,8 29 15,7 14 18,0 2 28,6  
Autopercepção 

da saúde 
          <0,01 

Ruim/regular 81 27,2 182 33,4 96 52,2 41 55,4 5 71,4  
Boa/muito boa 217 72,8 363 66,6 88 47,8 33 44,6 2 28,6  

TOTAL 300 26,7 550 49,0 188 16,7 78 7,0 7 0,6  

Nota: FR: fator(es) de risco*; n: valor absoluto; %: prevalência Qui – quadrado. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Considerando a autopercepção de saúde, os que a 

declararam como ruim ou regular tiveram 2,33 vezes mais 
chances de ter um fator a mais do que os que a declararam 
boa ou muito boa. Em relação ao IMC, aqueles que 
apresentavam índice entre 25,0 e 29,9 kg/m² tiveram 97% 
de chances de ter um fator de risco a mais do que aqueles 
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que apresentaram até 24,9 kg/m² e, para aqueles com IMC 
maior ou igual a 30 kg/m², a chance foi igual a 93%. A variável 
“tomar café da manhã” apresentou um valor-p de tendência 
linear <0,01. Esse dado sugere que, conforme o hábito dessa 
refeição torna-se mais frequente, diminui o número de fatores 
de risco que o indivíduo pode ter em relação àqueles que 
nunca realizam tal refeição. 

 

Tabela 4.2 – Análise bruta estratificada para o sexo 
masculino da associação entre número de fatores de risco 
(zero a quatro) para as Doenças Cardiovasculares e 
variáveis independentes. Estudantes de graduação da 
FURG, Rio Grande, RS, 2015 (n=538). 

Variável N RO (IC95%) Valor-p 

Idade (anos)   0,55 
18 a 19 66 1,00  
20 a 24 249 1,37 (0,81;2,32)  
25 a 29 94 1,35 (0,71;2,58)  
≥ 30  82 1,17 (0,60;2,28)  

Cor da pele   0,24 
Branca 425 1,00  
Preta e outras 110 0,80 (0,56;1,16)  
Renda familiar em tercis   0,57 
1 (menor) 157 0,94 (0,62;1,42)  
2 163 0,83 (0,58;1,18)  
3 (maior) 179 1,00  
Anos de estudo da mãe   0,44 

0 a 4 45 0,98 (0,48;1,99)  
5 a 11 2205 1,22 (0,90;1,67)  
≥ 12 255 1,00  

Toma café da manhã   0,01 
Não/ raramente 137 1,84 (1,21;2,79)  
Às vezes 137 1,55 (1,04;2,31)  
Sempre 256 1,00  

IMC (kg/m²)   0,02 
Até 24,9 291 1,00  
25,0 – 29,9 173 0,97 (0,65;1,45)  
≥ 30  68 1,93 (1,21;3,07)  
Autopercepção da saúde   <0,01 
Ruim/regular 172 2,33 (1,59;3,41)  
Boa/ muito boa 359 1,00  

Nota: N: valor absoluto; RO: razão de odds; IC95%: intervalo de confiança 
de 95%. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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Foi realizada, também, uma regressão logística ordinal, 
relativa ao sexo feminino (Tabela 4.3). Na análise bruta, 
constatou-se que as mulheres, cujas mães tinham 
escolaridade intermediária (5 a 11 anos), que não possuíam, 
ou raramente tinham hábito de tomar café da manhã, 
percebiam sua saúde ruim ou regular. Estas estiveram, 
estatisticamente, associadas a ter um fator de risco a mais do 
que seus respectivos grupos de comparação. 

 
Tabela 4.3 – Análise bruta estratificada para o sexo 
feminino da associação entre número de fatores de risco 
(zero a quatro) para as Doenças Cardiovasculares e 
variáveis independentes. Estudantes de graduação da 
FURG, Rio Grande, RS, 2015(n=570). 

Variável N Análise bruta 

  RO (IC95%) Valor p 
Idade   0,50 

18 a 19 104 1,00  
20 a 24 250 0,87 (0,61;1,24)  
25 a 29 78 0,91 (0,53;1,57)  
≥ 30 98 0,72 (0,45;1,13)  

Cor da pele   0,60 
Branca 450 1,00  
Preta e outras 117 1,11 (0,76;1,62)  

Renda total em tercis   0,52 
1 (menor) 196 1,14 (0,78;1,66)  
2 163 1,30 (0,83;2,05)  
3 (maior) 167 1,00  

Anos de estudo mãe   0,01 
0 a 4  63 0,67 (0,43;1,04)  
5 a 11 247 1,36 (0,97;1,90)  
≥ 12 231 1,00  

Toma café da manhã   <0,01 
Não/ raramente 113 2,00 (1,38;2,89)  
Às vezes 121 1,87 (1,23;2,85)  
Sempre 331 1,00  

IMC (kg/m²)   0,30 
Até 24,9 356 1,00  
25,0 – 29,9 136 1,08 (0,75;1,57)  
≥ 30 70 1,49 (0,89;2,51)  
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Continuação 

Variável N Análise bruta 

  RO (IC95%) Valor p 
Autopercepção da saúde   <0,01 
Ruim/ regular 227 2,06 (1,50;2,83)  
Boa/ muito boa 335 1,00  

Nota: RO: razão de odds; IC95%: Intervalo de Confiança de 95% 
FONTE: Elaborada pelos autores 

 

Ao se realizar a análise ajustada, tais variáveis 
mantiveram associação (p<0,05) com o desfecho. Houve uma 
associação linear negativa (p<0,01) entre o hábito de tomar 
café e a simultaneidade de fatores de risco, ou seja, quanto 
mais frequente esse comportamento, menor foi a chance de 
apresentar um fator de risco a mais.  
 

DISCUSSÃO 
 

Este estudo teve por objetivo analisar a prevalência e os 
fatores associados à simultaneidade de quatro fatores de risco 
(tabagismo, consumo abusivo de álcool, inatividade física e 
elevado consumo de gorduras) para DCV, em estudantes 
universitários da FURG. Os resultados mostraram que 24,3% 
apresentaram dois ou mais fatores, ou seja, quase um, 
em cada quatro estudantes. Também foi possível identificar 
variáveis associadas à presença de um maior número de 
fatores de risco: escolaridade materna, entre 5 e 11 anos 
(para estudantes do sexo feminino), IMC > 25,0 kg/m² (para 
estudantes do sexo masculino), não ter o hábito de tomar café 
da manhã e possuir autopercepção de saúde ruim ou regular 
(para ambos os sexos). 

Neste estudo, as estudantes que declararam que as 
mães possuíam de 5 a 11 anos de estudos tiveram maior 
chance de ter um fator de risco a mais do que aquelas que 
declararam escolaridade maior ou igual a 12 anos. Já aquelas 
cujas mães estudaram até 4 anos tiveram uma proteção para 
a chance de ter um fator de risco a mais. Esses resultados 
chamam atenção, pois, supostamente, mães com maior nível 
de escolaridade seriam as com maiores condições de apoiar 
seus filhos. (BRITO; HARDMAN; BARROS, 2015). Na análise 
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estratificada para o sexo masculino, a escolaridade da mãe 
não esteve associada ao desfecho, demonstrando que, para 
os homens, a escolaridade da mãe parece não influenciar nos 
fatores de risco comportamentais. 

Na população brasileira, o sobrepeso e a obesidade 
estão associados a fatores de risco cardiovasculares 
(REZENDE et al., 2006) e podem ser classificados a partir do 
IMC. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA ESTUDO DA 
OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2016). 
Analisando os resultados, na análise bruta e ajustada, o IMC 
esteve associado ao desfecho somente quando estratificada 
para o sexo masculino, sugerindo que, para os indivíduos do 
sexo masculino, ter IMC ≥ 25,0 kg/m² aumenta a chance de 
ter um fator de risco a mais.  

O hábito de não tomar café da manhã, diariamente, 
esteve associado à chance de ter um fator de risco a mais do 
que os que mantêm esse hábito, em ambos os sexos. Esse 
achado é de suma importância, porque o hábito de tomar ou 
não café da manhã pode ser um marcador de comportamento 
saudável, já que os indivíduos que não possuem esta rotina 
são aqueles que apresentam um estilo de vida menos 
saudável. (KESKI-RAHKONEN et al., 2003). Tal hábito, 
portanto, poderia ser incentivado entre os estudantes 
universitários, já que, com a mudança de estilo de vida da 
sociedade, esse hábito tem diminuído, principalmente pela 
falta de tempo para realizar tal refeição. 

Os universitários que declararam autopercepção de 
saúde ruim ou regular tiveram maiores chances de ter um 
fator de risco a mais do que aqueles que a declararam como 
boa ou muito boa. Esse resultado foi observado tanto para as 
mulheres como para os homens, sugerindo que os estudantes 
que percebem de forma positiva sua saúde seriam os 
mesmos que adotariam um estilo de vida mais saudável. Isto 
é, a autopercepção da saúde pode estar sendo referida como 
um indicador de saúde. (REICHERT; LOCH; CAPILHEIRA, 
2012). Essa relação é complexa, uma vez que não podemos 
saber qual evento precede o outro, ou seja, pode ser que o 
fato de o indivíduo ter mais fatores de risco faça com que ele 
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perceba sua saúde como pior, ou o fato de perceber sua 
saúde pior pode levar o indivíduo a ter menos hábitos 
saudáveis. (MUNIZ et al., 2012). 

Este estudo esteve sujeito a algumas limitações, além 
daquelas previamente citadas no Capítulo 2. A primeira 
limitação diz respeito às informações dos quatro fatores de 
risco, que foram coletadas de forma autorreferida, podendo 
levar à superestimativa da atividade física e à subestimativa 
do consumo de álcool, tabaco e consumo de gorduras. Isso 
porque os estudantes universitários, em sua maioria, 
já possuem conhecimento dos benefícios ou malefícios de tais 
fatores. A segunda limitação pontuada é em relação às 
informações de peso e altura terem sido autorreferidas. 
Na logística da pesquisa, não foi possível realizar a pesagem 
e medida da estatura de cada participante. Essa limitação foi 
minimizada por validação dessa forma de coleta para adultos 
brasileiros. (DA FONSECA et al., 2004).  

É importante ressaltar que a forma de coleta das 
variáveis difere entre os estudos, bem como o conjunto 
dessas, levando a uma dificuldade de comparar os resultados 
com outras amostras. A comparabilidade dos dados é 
delicada, uma vez que os estudos encontrados não realizaram 
o mesmo tipo de análise e os fatores de risco analisados 
também diferiram. Vale destacar que a taxa de resposta deste 
estudo foi de 66%, o que pode ocasionar possível viés de 
seleção. Contudo, em estudos com essa população, tem-se 
observado taxas de resposta parecidas ou até menores. 
(PEDROSA et al., 2011; CASTALDELLI-MAIA et al., 2014). 

Um dos pontos fortes desse estudo foi agregar novas 
evidências sobre a prevalência e os fatores associados à 
simultaneidade de fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares em universitários, já que existem poucos 
estudos com universitários brasileiros (SILVA; PETROSKI, 
2012) e de outros países (HERNÁNDEZ-ESCOLAR; 
HERAZO-BELTRÁN; VALERO, 2010; KWAN et al., 2013). 
Sendo essa população caracterizada em sua maioria por 
adultos jovens, isso se faz importante para que se conheça a 
presença desses fatores e se trabalhe cada vez mais cedo 
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na detecção e prevenção dos fatores de risco modificáveis. 
Outra consideração importante é o fato de se ter analisado os 
comportamentos simultaneamente, uma vez que é sabido 
que um comportamento negativo se associa a outros 
comportamentos não saudáveis, criando uma rede entre eles.  

Neste estudo, para fins de análise, foi utilizada a 
regressão logística ordinal. Essa forma de análise ainda é 
escassa na área de saúde pública, o que demonstra o caráter 
inovador e diferenciado desta pesquisa, já que, ao categorizar 
o desfecho, (por exemplo: tem ou não tem determinado fator 
de risco) poderíamos perder informações. (ABREU; 
SIQUEIRA; CAIAFFA, 2009). 

Salienta-se que os achados desse estudo sustentam o 
objetivo da Organização das Nações Unidas, que tem dado 
maior enfoque aos quatro fatores de risco comportamentais 
evitáveis: uso de tabaco, alimentação inadequada, falta de 
atividade física e uso nocivo do álcool (UNITED NATIONS, 
2011), porque se sabe que tais comportamentos são 
frequentes na população.  

 
CONCLUSÃO 

 
Este estudo pode trazer consequências importantes 

para as estratégias de saúde em adultos jovens que visem à 
prevenção das DCV, uma vez que traçou os grupos mais 
suscetíveis a apresentar um maior número de fatores. 
É importante ressaltar, ainda, que as universidades são locais 
com alto potencial para promover hábitos saudáveis, que 
devem ser aproveitados para que se trabalhe com a 
prevenção dos fatores de risco junto aos jovens.  

A realização de novos estudos sobre a simultaneidade 
desses comportamentos, em adultos jovens no Brasil, se faz 
necessária, já que, conforme a região do País, 
as características das populações diferem e a simultaneidade 
dos fatores de risco, também pode ser diferente.  
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UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
E DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES FÍSICAS 

REALIZADAS POR ESTUDANTES DA FURG  
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Alan Goularte Knuth 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Estudos epidemiológicos podem ser aplicados a grupos 
populacionais específicos, gerando informações e elementos 
fundamentais para a descrição e o entendimento de seus 
contextos, em termos de comportamentos, cotidiano, saúde 
e condições de vida. No Brasil, em 2016, havia, 
aproximadamente, 8,05 milhões de estudantes, matriculados 
em algum tipo de curso de graduação no ensino superior. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2016).  

O ingresso em uma universidade é uma porta de 
entrada para mudanças na vida e na formação profissional 
para muitos jovens e adultos. A população universitária, 
que teve aumento acentuado no Brasil (BRASIL, 2014; 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2016), tem sido 
motivo de atenção dos estudos epidemiológicos, por vezes 
com foco nos trabalhadores de educação (docentes e 
técnicos) ou nos próprios acadêmicos. (FAERSTEIN et al., 
2005; MIELKE et al., 2010). 

Há uma compreensão, também, de que estudos 
envolvendo universitários poderiam criar condições para ações 
e políticas das universidades, no sentido de ampliar o cuidado 
com este grupo, seja a partir de diagnósticos específicos 
ou de modificações macrocontextuais. Duas das temáticas 
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neste espectro de estudos se relacionam com a alimentação e 
a atividade física. Em âmbito populacional, estes assuntos têm 
sido foco de investigação nos inquéritos, nas políticas e nos 
programas de saúde, visto que possuem extrema importância 
no quadro atual de morbimortalidade. (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; BRASIL, 2008).  

Ambos os comportamentos são importantes no 
processo saúde doença, tanto na sua prevenção como sua na 
promoção. A alimentação, assim como a atividade física 
possuem suas particularidades com relação à população 
jovem, em função de ser uma fase de transição marcada pela 
necessidade de adaptação a novas demandas e de influência, 
tanto do meio como dos pares. (KUMANYIKA, 2001; 
MENDONÇA; DOS ANJOS, 2004). 

Apesar de os dados apontarem uma baixa prática de 
atividade física na população geral e também indicarem hábitos 
considerados não saudáveis em termos de alimentação, 
um contexto específico tem despertado particular interesse. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Trata-se das atividades 
físicas realizadas em ambientes, predominantemente privados, 
como as academias de ginástica, e a associação, que se tem 
realizado destas práticas com a suplementação alimentar.  

Esse comportamento se difunde, predominantemente, 
em certos grupos, como homens, jovens e com melhores 
condições financeiras, criando uma noção de que os efeitos 
no corpo se manifestarão, na medida em que esta 
combinação for efetivada através de atividades físicas e de 
suplementos (PEREIRA; LAJOLO; HIRSCHBRUCH, 2003; 
MELO et al., 2010; JOST; POLL, 2014). Como exposto, não é 
algo predominantes na população geral, mas tem se 
disseminado em certos contextos, particularmente na 
população universitária. 

Portanto, o objetivo deste capítulo é caracterizar a 
utilização de suplementos alimentares entre universitários 
praticantes de atividades físicas, conforme aspectos 
socioeconômicos e demográficos, bem como descrever as 
atividades físicas realizadas em academias de ginástica e 
musculação. 
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MÉTODOS 

 
No que se refere aos aspectos metodológicos, 

apresentaremos as questões particulares da presente análise. 
Isso porque, a descrição do delineamento e a seleção 
amostral foram apresentadas no Capítulo 2, deste livro.  

A variável dependente utilizada foi a utilização de 
suplementos alimentares em combinação à prática de 
atividade física. A variável foi elaborada a partir da questão: 
“Você utiliza ou já utilizou suplementos alimentares em 
associação às atividades físicas?”. Na sequência, foi 
explorada a utilização de suplementos estratificada, conforme 
o sexo. A partir desta questão inicial, também foi pesquisado 
qual suplemento o universitário utiliza/utilizou.  

As variáveis independentes utilizadas nesta análise, 
além do sexo (masculino/feminino), foram: idade (em anos 
completos), cor da pele (branco/não branco), renda familiar 
(em quartis), e se praticava atividade física em academia 
(não/sim) elaborada a partir da questão: “Você, atualmente, 
participa de atividades físicas, como ginástica e musculação, 
em alguma academia?”. Outro questionamento relativo à 
prática de atividade física foi referente às modalidades de 
atividades físicas praticadas no ambiente de academia 
de ginástica (musculação/ginástica, esteira/elíptico/bicicleta 
ergométrica, lutas, danças, alongamento/yoga/pilates, 
treinamento funcional/TRX/CrossFit, natação/hidroginástica, 
outra atividade física). Uma análise descritiva sobre a 
participação dos universitários, em disciplinas práticas, 
oferecidas pelo curso de Educação Física da FURG, foi 
realizada, investigando o conhecimento sobre a existência de 
tais disciplinas e suas consequentes matrículas. 

Para a análise estatística, utilizou-se o Software Stata 
IC, versão 13.0. Foram feitas análises descritivas, reportando 
as frequências absolutas e relativas de cada variável. Após, 
foram feitas as associações brutas e ajustadas entre o 
desfecho e as variáveis independentes, por meio de 
regressão de Poisson.  
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A análise ajustada estabeleceu uma relação de níveis 
entre as seguintes variáveis: no primeiro nível, foram incluídas 
as variáveis demográficas (sexo, idade, cor da pele); 
no segundo, renda familiar e no terceiro nível, a variável 
comportamental (prática de atividade física em ambiente de 
academia de ginástica). A seleção das variáveis para a 
análise multivariável foi feita através do método “Backward 
Stepwise”, que possibilita o controle das variáveis para fatores 
de confusão, em cada nível de análise. As variáveis de cada 
nível foram introduzidas por níveis uma a uma e mantidas ao 
modelo somente as com valor p<0,20. O nível de significância 
estatística empregado foi de 5% para testes bicaudais.  

 
RESULTADOS 

 
A prevalência de utilização de suplementos alimentares, 

em combinação às atividades físicas, foi de 29,7% (IC95%: 
27,3-32,1), sendo que, em universitários do sexo masculino, 
esta prevalência foi de 38,7% (IC95%: 35,0-42,3) e, 
em universitárias, foi de 20,6% (IC95%: 17,6-23,6). A utilização 
de suplementos, em combinação às atividades, físicas foi maior 
no grupo de 20 a 29 anos (71,0%) e menor no grupo de 
40 anos ou mais de idade (4,2%). Já para cor de pele, o grupo 
mais exposto foi de universitários de cor branca (77,3%). Já os 
estudantes do maior quartil de renda foram os que mais 
utilizaram suplementos alimentares (30,9%). Os três tipos de 
suplementos mais citados, entre aqueles que já usaram, 
foram: Whey Protein 79% (N=328); maltodextrina 48% (N=199) 
e isotônicos 45% (N=184).  

Nas Tabela 5.1 (homens) e 5.2 (mulheres) são 
apresentadas as análises brutas e ajustadas entre a 
suplementação alimentar e variáveis socioeconômicas, 
demográficas e comportamentais, estratificadas conforme o 
sexo. Nos universitários, tanto do sexo masculino como no 
sexo feminino as variáveis de exposição idade e cor de pele 
não se mostraram associadas ao desfecho estudado. 
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Tabela 5.1 – Análise bruta e ajustada, conforme níveis entre 
a suplementação alimentar e variáveis socioeconômicas, 
demográficas e comportamentais estratificadas para o sexo 
masculino, na amostra de estudantes universitários da 
FURG. Rio Grande, RS, 2015 (n=690). 

 % 
SAAF 

Análise Bruta Análise Ajustada 

RP (IC95%) Valor-p RP (IC95%) Valor-p 

Idade (anos)   0,07*  0,08* 
18-19 anos 10,1 1,00  1,00  
20-29 anos 72,8 1,46 (1,03-2,06)  1,44 (1,01-2,05)  
30-39 anos 12,6 1,30 (0,87-1,94)  1,28 (0,85-1,94)  
>40 anos 4,5 0,92 (0,48-1,77)  0,90 (0,47-1,73)  

Cor da pele   0,25  0,15 
Branca 76,4 0,87 (0,68-1,11)  0,83 (0,64-1,07)  
Preta, parda ou amarela 23,6 1,00  1,00  
Renda Familiar (reais)   0,09*  0,12* 
1° Quartil (mais pobres) 18,6 1,00  1,00  
2° Quartil 22,7 1,27 (0,90-1,80)  1,29 (0,89-1,87)  
3° Quartil 27,7 1,36 (1,01-1,84)  1,31 (0,97-1,78)  
4° Quartil (mais ricos) 31,0 1,44 (1,04-2,00)  1,44 (1,04-2,00)  

Prática de AFAA   <0,01  <0,01 
Sim 51,1 2,51 (2,07-3,03)  2,53 (2,09-3,06)  
Não 48,9 1,00  1,00  

Nota: RP: Razão de Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; 
AFFA: Atividade Física em Ambiente de Academia; SAAF: Suplementação 
em Associação às Atividades Físicas; *: Teste de tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
As universitárias, que eram do maior quartil de renda 

(mais ricas), apresentaram uma razão de prevalência de 
2,25 vezes (IC95%: 1,34-3,78) maior de utilizar suplementos 
alimentares comparadas às universitárias que estão no 
primeiro quartil de renda (mais pobres). Homens que 
praticavam atividade física em ambiente de academia 
apresentaram uma razão de prevalência 2,53 vezes (IC95%: 
2,09-3,06) maior de utilizar suplementos alimentares 
comparados aos pares que não praticavam atividade física em 
ambiente de academia. Já entre as mulheres, houve 
probabilidade 2,69 vezes (IC95%: 2,03-3,59) maior de utilizar 
suplementos alimentares, comparadas às universitárias que 
não praticavam atividade física em ambiente de academia. 
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Tabela 5.2 – Análise bruta e ajustada, conforme níveis entre 
a suplementação alimentar e variáveis socioeconômicas, 
demográficas e comportamentais estratificadas para o sexo 
feminino, na amostra de estudantes universitários da FURG. 
Rio Grande, RS, 2015 (n=711). 

 % 
SAAF 

Análise Bruta Análise Ajustada 

RP (IC95%) Valor-p RP (IC95%) Valor-p 

Idade (anos)   0,07*  0,08* 
18-19 anos 15,9 1,00  1,00  
20-29 anos 68,2 1,31 (0,92-1,88)  1,30 (0,91-1,85)  
30-39 anos 12,1 1,19 (0,70-2,04)  1,19 (0,70-2,04)  
>40 anos 3,8 0,51 (0,19-1,31)  0,50 (0,19-1,28)  

Cor da pele   0,67  0,77 
Branca 79,7 1,09 (0,74-1,60)  1,06 (0,71-1,59)  
Preta, parda ou amarela 20,3 1,00  1,00  
Renda Familiar (reais)   0,01*  0,02* 
1° Quartil (mais pobres) 15,5 1,00  1,00  
2° Quartil 30,2 1,72 (1,02-2,90)  1,60 (0,97-2,64)  
3° Quartil 21,7 1,73 (0,98-3,03)  1,63 (0,95-2,78)  
4° Quartil (mais ricos) 32,6 2,39 (1,41-4,05)  2,25 (1,34-3,78)  

Prática de AFAA   <0,01  <0,01 
Sim 51,1 3,01 (2,32-3,90)  2,69 (2,03-3,59)  
Não 49,0 1,00  1,00  

Nota: RP: Razão de Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; 
AFFA: Atividade Física em Ambiente de Academia; SAAF: Suplementação 
em Associação as Atividades Físicas; *: Teste de tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
O Gráfico 5.1 apresenta informações sobre a matrícula 

atual e “alguma vez na vida”, em academias, conforme o sexo. 
Um total de 61% dos universitários relatou já ter frequentado 
atividades físicas em ambiente de academia alguma vez 
na vida. No momento da coleta dos dados, apenas 
26% frequentavam este ambiente. As modalidades de 
atividades físicas, praticadas no ambiente de academia, 
foram: musculação/ginástica (85,5%), esteira/elíptico/bicicleta 
ergométrica (59,2%), alongamento/yoga/pilates (23,7%), 
treinamento funcional/TRX/CrossFit (15,4%), lutas (14,2%), 
natação/hidroginástica (6,7%) e danças (6,7%). Destaca-se 
que, no momento da coleta, a maioria dos universitários relatou 
saber da oferta da disciplina de educação física na FURG 
(92,1%), mas grande parte não havia se matriculado (72,3%). 
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Gráfico 5.1 – Distribuição percentual da participação em 
academias de ginástica na vida e atual em universitários da 
FURG. Rio Grande, RS, 2015 (N=1.401). 

 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
DISCUSSÃO 
 

Um elevado percentual de acadêmicos da FURG utilizou 
suplementos alimentares, quando realizava atividades físicas, 
chegando a quase um terço dos participantes desta pesquisa. 
Os grupos com maior frequência deste uso foram aqueles 
do sexo masculino: jovens com maior renda familiar. 
Outro aspecto importante, com influência sobre o uso de 
suplementos, foi estar matriculado em uma academia de 
ginástica, tanto para o sexo masculino como para o feminino. 
O suplemento mais utilizado foi o Whey Protein e as 
atividades físicas mais procuradas nas academias foram 
musculação e ginástica.  

Partindo deste panorama dos resultados, evidencia-se 
um comportamento que se repete, com frequência, entre os 
jovens universitários: a ideia de que frequentar uma academia 
se associa, fortemente, com a utilização de suplementos 
alimentares. Um primeiro ponto a ser ponderado, aqui, é que 
o presente estudo faz parte de uma investigação ampla, 
ou seja, não foi específico do ambiente de academias. 
É possível que o percentual encontrado fosse ainda superior, 
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se o tema fosse explorado com uma população específica de 
frequentadores de academias.  

O estudo de Lacerda e colaboradores (2015) investigou 
o contexto de academias em São Luís, Maranhão, 
identificando uma prevalência de 64,7% de uso de 
suplementos alimentares. Uma das explicações fica no nível 
da insatisfação dos indivíduos com seu corpo e esse aspecto 
é muito relevante para a discussão acerca do corpo que as 
pessoas estão em busca e das estratégias que adotarão 
nesse sentido.  

Existe uma ideia genérica de que a prática de atividade 
física contribua com a saúde das populações, a qual tem sido 
estimulada em diferentes instâncias (sejam midiáticas, 
acadêmicas e políticas). Entretanto, esta ideia também tem 
sido utilizada com interesses comerciais. Dessa forma, 
a noção de que, ao frequentar academia, o indivíduo 
necessite de “algo a mais”, além dos treinos, tem estabelecido 
uma relação de consumo entre a prática de atividade física e 
o uso de suplementos alimentares.  

O uso de suplementos se alastra, e estes produtos (que 
não são alimentos), estão sendo largamente distribuídos, 
sendo comercializados, inclusive, dentro das academias, 
havendo, também, estímulo por profissionais deste contexto. 
Apesar de serem produtos adequados em algumas ocasiões, 
como para algumas situações médicas ou para atletas de alto 
rendimento, certamente não são necessários para a maioria 
dos indivíduos. (AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010). 

Assim, tem-se criado um imaginário de que, para atingir 
um corpo considerado “ideal”, a combinação de treinos, 
em academias e suplementos são essenciais. Diversas 
marcas se espalham e novos tipos de suplementos aparecem, 
e, em meio a tudo isso, as pessoas estão sendo estimuladas 
ao seu consumo, mesmo sem ter absoluta clareza sobre sua 
necessidade e seus efeitos.  

Resultados satisfatórios em relação ao aumento de 
massa muscular e à perda de gordura corporal (objetivos 
recorrentes no cenário das academias de ginástica) podem ser 
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alcançados sem o uso de suplementos alimentares. Para isso, 
profissionais especializados, sobretudo o nutricionista, podem 
ser consultados para prescrever uma alimentação adequada 
para que, combinada com a prática de atividades físicas, esses 
objetivos sejam alcançados. (CONSELHO FEDERAL DE 
NUTRIÇÃO, 2005; HERNANDEZ; NAHAS, 2009).  

Um aspecto que não foi avaliado, mas que pode vir a 
ser um desdobramento deste fenômeno, é a transição do uso 
de suplementos alimentares para o uso de esteroides 
androgênicos anabolizantes. Dessa forma, a busca do corpo 
ideal, ao realizar atividade física, pode tomar rumos negativos 
para a saúde: inicia-se com a alimentação adequada, 
posteriormente, migrando para a suplementação e, em alguns 
casos, avançando para a reposição hormonal. Para um 
aprofundamento sobre o tema e sua relevância em saúde 
púbica, recomenda-se a leitura de Iriart e colaboradores 
(2009), em sua investigação etnográfica em Salvador, Bahia, 
com usuários de esteroides anabólicos.  

Houve um predomínio das modalidades de musculação 
e ginástica entre os universitários que frequentam o ambiente 
das academias, e justamente estas modalidades parecem se 
associar com o maior uso de suplementos. Também foi 
possível observar um largo conhecimento sobre a existência 
de educação física na FURG, apesar de uma baixa adesão a 
estas modalidades, mesmo que sejam ofertadas de forma 
gratuita. Tais ofertas não cobririam toda a população 
universitária (se esse fosse interesse da mesma). Ainda 
assim, há uma elevada procura por atividades físicas em 
academias na esfera privada.  

Como pontos fortes da pesquisa destacam-se: 
1) o instrumento utilizado permitiu avaliar o uso de 
suplementos em diversas modalidades de atividade física, 
pois a pergunta que originou o desfecho não se restringia a 
um tipo de ambiente para esta prática (como as academias ou 
a uma modalidade em especial); 2) por ser um estudo 
direcionado a uma população de estudantes universitários, 
a seleção da amostra se deu a partir do sorteio das turmas, 
portanto, a seleção não foi por conveniência, o que confere 
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representatividade amostral; 3) foram incluídos alunos de 
diversas áreas do conhecimento, não apenas da saúde ou 
frequentadores de academias; 4) o estudo contribuiu gerando 
dados inéditos acerca desta temática, ainda pouco difundida 
na literatura científica.  

Algumas limitações da pesquisa podem ser listadas, 
além daquelas previamente apresentadas no Capítulo 2 deste 
livro, a saber: 1) por se tratar de um instrumento autoaplicável, 
criado pelos próprios pesquisadores, houve uma limitação na 
comparabilidade com outras pesquisas, ainda que a temática 
de estudo seja emergente e sem instrumentos consolidados; 
2) a forma com a qual o desfecho foi coletado impossibilitou 
avaliar a frequência e a quantidade do consumo de 
suplementos utilizados nesta população.  
 
CONCLUSÃO 
 

A partir do que foi apresentado neste capítulo, pode-se 
desenvolver programas e atividades específicas, utilizando as 
próprias aulas de educação física no ensino superior (que, 
conforme nossos resultados, foram de conhecimento de 92% 
os universitários). O importante é trabalhar esta e outras 
informações de saúde com um formato de compartilhamento e 
não com uma abordagem punitiva junto aos universitários.  

As mudanças de comportamento só vão ocorrer se 
fizerem sentido para os envolvidos. Por isso, compreender as 
motivações e considerá-las é tão importante quanto propor 
intervenções. No caso dos suplementos alimentares, houve 
uma elevada prevalência de utilização entre os estudantes de 
graduação da FURG, extrapolando as reais necessidades de 
saúde dos universitários.  
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CAPÍTULO 6 
 

INSATISFAÇÃO CORPORAL 
EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA FURG. 

 
Adriano Trassantes Oliveira 

Carla Vitola Gonçalves 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

A insatisfação corporal é definida pelo desejo da pessoa 
ter um ideal de corpo diferente do que ela tem, seja esse 
maior ou menor do que o seu corpo atual (GRIEP et al., 
2012). Quanto maior é a diferença entre o corpo percebido e o 
corpo ideal, maior é a insatisfação. Entre os principais fatores 
que a afetam estão: o sexo, a renda, a atividade física, 
a autopercepção da saúde e o estado nutricional. (COSTA; 
VASCONCELOS, 2010; MORAES; ANJOS; MARINHO, 2012; 
MARTINS, 2012; MINTEM et al., 2015).  

A sociedade contemporânea tem introduzido um ideal 
de beleza intimamente ligado a corpos magros, que é 
associado à beleza, felicidade, juventude e atração sexual. 
(BOSI et al., 2006; QUADROS et al., 2010; MARTINS et al., 
2012). Esse fator é, também, influenciado pela mídia, que 
exalta a magreza e associa a gordura ao desleixo e à falta de 
vontade de mudar. (BOSI et al., 2006; CASTRO et al., 2010; 
ALVARENGA et al., 2010).  

Em contrapartida, tem aumentado a prevalência de 
excesso de peso, o que pode contribuir no aumento da 
insatisfação corporal. (KAKESHITA et al., 2009; ALVARENGA 
et al., 2010; SILVA et al., 2012; CÔRTES et al., 2013). 
Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em 2016, 
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foi encontrado que 54% da população brasileira estava com 
excesso de peso (IMC ≥ 25,0 kg/m²). Em 2006, essa parcela 
correspondia a 43%. (BRASIL, 2017). 

A insatisfação corporal alcança altos níveis de 
prevalência entre universitários e adultos jovens. Em estudos 
realizados em outros países, a insatisfação chega até 
80%. (MILLSTEIN et al., 2008; CORTES; SAUCEDO-MOLINA; 
CORTES, 2011; FORRESTER-KNAUSS; STUTZ, 2012). Pesquisas 
feitas com universitários brasileiros têm demonstrado que a 
insatisfação corporal está presente entre 47,5% e 78,8% 
desses indivíduos. (TAVARES, 2003; COQUEIRO et al., 
2008; ALVARENGA et al., 2010). Em grande parte das 
investigações, a insatisfação é maior nas mulheres e mais 
associadas ao desejo de ter uma silhueta menor. 
(ALVARENGA et al., 2010; QUADROS et al., 2010; MINTEM 
et al., 2015; BANDEIRA et al., 2016). 

As escalas de silhuetas têm sido um dos modos mais 
utilizados para avaliar a insatisfação corporal. O método 
consiste na apresentação de uma série de imagens de 
silhuetas, onde o entrevistado escolhe a figura que representa 
melhor a sua atual forma corporal e aquela que gostaria de 
ter. A insatisfação corporal se dá pela diferença entre a 
imagem percebida e a desejada. Entre as vantagens de 
seu uso estão o seu baixo custo, sua fácil aplicação e a 
não necessidade de utilizar equipamentos complexos. 
(KAKESHITA; ALMEIDA, 2006; GRIEP et al., 2012; MORAES; 
ANJOS; MARINHO, 2012; LAUS et al., 2014). 

Destaca-se que foram encontradas poucas pesquisas 
que avaliaram a insatisfação corporal em estudantes 
universitários. Entre elas, a maioria investigou apenas 
estudantes de cursos específicos, ou do sexo feminino, ou não 
pesquisaram questões sobre saúde e atividade física. (BOSI 
et al., 2006; ALVARENGA et al., 2010; QUADROS et al., 2010; 
MARTINS et al., 2012; SILVA et al., 2012; FRANK et al., 2016).  

Dentro deste contexto, o objetivo deste capítulo foi 
avaliar a insatisfação corporal em homens e mulheres, 
estudantes universitários de uma instituição federal, mediante 
escala de silhuetas, e seus fatores associados. 
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MÉTODOS 
 

A insatisfação corporal foi mensurada pela escala de 
silhuetas de Kakeshita e colaboradores (2009). Esta consiste 
em quinze figuras de cada sexo, que representam diversas 
formas de contorno ou silhueta corporal, abrangendo a bem 
magra (silhueta 1) até a obesa (silhueta 15) (ver ANEXO 1). 
A primeira silhueta representa um IMC de 12,5 kg/m² e a 
última um IMC de 47,5 kg/m². Desse modo, a mudança de 
uma figura menor para uma maior representa um acréscimo 
de 2,5 kg/m² ao IMC da silhueta.  

A verificação da insatisfação com a imagem corporal foi 
feita com base no escore obtido da subtração da imagem 
percebida pela imagem desejada, variando de -14 até 14. Foi 
utilizado o pulo de uma imagem para caracterizar insatisfação. 
Pessoas com escore entre -1 e 1 foram consideradas 
satisfeitas com sua imagem corporal; igual ou maior que 2, 
desejaram ter a silhueta menor que a atual; e igual ou menor 
que -2, desejaram ter a silhueta maior que a atual.  

Foram investigadas associações da insatisfação 
corporal com as variáveis demográficas, socioeconômicas, 
comportamentais e de saúde. Entre as variáveis demográficas 
estudadas, estão: faixa etária (18 a 20 anos; 21 a 30 anos; 
31 anos ou mais), cor da pele autorreferida (branca; 
preta/parda/outras) e situação conjugal (com companheiro; 
sem companheiro). A variável socioeconômica analisada foi a 
renda total do último mês (em Reais) que, para análise, foi 
categorizada em quartis. 

As variáveis comportamentais estudadas foram: 
atividade física no tempo de lazer, mediante o Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ – versão curta) 
(MATSUDO et al., 2001) e utilização de dieta para emagrecer 
nos últimos 90 dias. A variável atividade física foi classificada 
em três categorias: nenhuma, para os que não faziam 
nenhuma atividade física na semana; insuficientemente ativo, 
para os que faziam alguma atividade física com duração de, 
até, 149 minutos por semana; e suficientemente ativo, para os 
que faziam, ao menos, 150 minutos de atividade por semana. 
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A autopercepção de saúde (ruim/razoável; boa; muito 
boa) e o estado nutricional foram as variáveis de saúde 
incluídas na análise. A partir de critérios estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE, 1995), o estado nutricional segue dois pontos de 
corte, um para adultos (vinte anos ou mais) e outro para 
adolescentes (abaixo de 20 anos). Para os adultos, é utilizado 
o IMC, com os seguintes pontos de corte: baixo peso, menos 
de 18,5 kg/m²; eutrófico, 18,5-24,9 kg/m²; sobrepeso, 
25,0-29,9 kg/m²; e obeso, 30 kg/m² ou superior. Nos 
adolescentes, os pontos de corte são feitos a partir de 
percentis, sendo: baixo peso, percentil abaixo de 3; eutrófico, 
percentil 3 até menor que 85; sobrepeso, percentil 85 até 
menor que 95; e obesidade, percentil 95 ou superior. 
Os valores de peso e de altura foram autorreferidos. 

Para as análises bivariadas (bruta) e multivariável 
(ajustada) foi utilizada a regressão logística multinomial. 
Todas as análises foram estratificadas por sexo, sendo os 
indivíduos satisfeitos com sua imagem corporal o grupo de 
referência. O modelo hierárquico contou com dois níveis, 
um distal e um proximal. No nível distal, ficaram as variáveis 
demográficas e socioeconômicas e, no proximal, as variáveis 
comportamentais e de saúde. 
 
RESULTADOS 
 

Foram entrevistados 1.423 estudantes de graduação da 
FURG (para detalhamento sobre cálculo amostral, 
amostragem e taxas de perda, ver Capítulo 2). Dos 
respondentes, 29 foram excluídos da análise, por não 
preencherem às questões relativas ao desfecho estudado e 
21 por não terem resposta sobre o sexo, assim como 108, por 
não terem informado a sua data de nascimento. Por fim, foram 
excluídos da análise os estudantes classificados quanto ao 
seu estado nutricional, como magros, por representarem 
apenas 3,3% da amostra (n=41). Portanto, os resultados 
deste capítulo foram extraídos, a partir das respostas de 
1.224 indivíduos. 
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Tabela 6.1 – Descrição da amostra de estudantes da FURG, 
estratificados pelo sexo masculino e desfecho, conforme 
variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais 
e de saúde. Rio Grande, RS, 2015. 

Variável N 

Deseja 
Diminuir a 
Silhueta 

n (%) 

Satisfeito 
n (%) 

Deseja 
Aumentar a 

Silhueta 
n (%) 

Idade (n=595)     
18 a 20 anos 142 38 (26,8) 74 (52,1) 30 (21,1) 
21 a 30 anos 347 114 (32,9) 185 (53,3) 48 (13,8) 
31 anos ou mais 106 57 (53,8) 45 (42,5) 4 (3,7) 

Cor da pele (n=592)     
Branca 464 161 (34,7) 241 (51,9) 62 (13,4) 
Preta, parda ou outras 128 47 (36,7) 62 (48,4) 19 (14,9) 

Situação conjugal (n=589)     
Sem companheiro 266 83 (31,2) 136 (51,1) 47 (17,7) 
Com companheiro 323 123 (38,1) 166 (51,4) 34 (10,5) 

Renda familiar (n=555)     
1º quartil (menor) 127 33 (26,0) 79 (62,2) 15 (11,8) 
2º quartil  132 47 (35,6) 63 (47,7) 22 (16,7) 
3º quartil 141 55 (39,0) 63 (44,7) 23 (16,3) 
4º quartil 155 66 (42,6) 73 (47,1) 16 (10,3) 

Autopercepção da saúde 
(n=589) 

    

Ruim / razoável 186 92 (49,5) 63 (34,4) 30 (16,1) 
Boa 301 97 (32,2) 163 (54,2) 41 (13,6) 
Muito boa 102 16 (15,7) 75 (73,5) 11 (10,8) 

Atividade física no lazer 
(n=578) 

    

Nenhuma 161 75 (46,6) 66 (41,0) 20 (12,4) 
Insuficientemente ativo (≤149*) 66 25 (37,9) 30 (45,5) 11 (16,6) 
Suficientemente ativo (≥150*) 331 98 (29,6) 187 (56,5) 46 (13,9) 
Uso de dieta para emagrecer 

(n=621) 
    

Não 455 118 (25,9) 257 (56,5) 80 (17,6) 
Sim 134 87 (64,9) 45 (33,6) 2 (1,5) 

Estado nutricional (n=616)     
Eutrófico 318 33 (10,4) 205 (64,5) 80 (25,1) 
Sobrepeso 204 112 (54,9) 90 (44,1) 2 (1,0) 
Obeso 70 63 (90,0) 7 (10,0) - 

Nota: N: Valor absoluto por categoria; n: Valor absoluto; %: Prevalência; *: 
minutos por semana. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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Dos 1.224 participantes do estudo, 51,4% (IC95%: 
48,6-54,2) eram do sexo feminino, 78,4% (IC95%; 76,1-80,7) 
de cor de pele branca, 54,7% (IC95%: 51,9-57,4) com idade 
entre 21 e 30 anos e 58,4% (IC95%: 55,6-61,2) relataram ter 
companheiro. A mediana da renda total foi de 3.000,00 reais 
(intervalo interquartílico de 1.580,00 a 5.900,00 reais). 
A insatisfação corporal esteve presente em pouco mais da 
metade da amostra (54,1%; IC95%: 51,3-56,9), sendo maior 
no sexo feminino (59%; IC95%: 55,1-62,8). As estudantes do 
sexo feminino apresentaram maior desejo de diminuir sua 
silhueta (53,9%; IC95%: 50,0-57,8) do que aqueles do sexo 
masculino. (35,1%; IC95%: 31,3-39). 

Na Tabela 6.1, observou-se que, entre os homens, 
houve maior ocorrência de insatisfação, por desejarem ter 
silhueta menor, para aqueles com idade de 31 anos ou mais 
(53,8%; IC95%: 44,1-63,4), autopercepção de saúde ruim ou 
razoável (49,5%; IC95%: 42,2-56,7), que não realizavam 
nenhuma atividade física (46,6%; IC95%: 38,8-54,4), que 
utilizaram dieta para emagrecer nos últimos 90 dias (64,9%; 
IC95%: 56,7-73,1), que tinham sobrepeso (54,9%; IC95%: 
48,0-61,8) ou com obesidade. (90,0%; IC95%: 82,8-97,2). Nos 
homens que desejaram aumentar a silhueta, houve maior 
prevalência naqueles com faixa etária de 18 a 20 anos 
(21,1%; IC95%: 14,3-27,9), sem companheira (17,7%; IC95%: 
13,1-22,2) e nos eutróficos. (25,1%; IC95%: 20,4-30,0). 

Na Tabela 6.2, observa-se que, entre as mulheres que 
desejaram diminuir a silhueta, houve maior insatisfação 
naquelas com faixa etária de 31 anos ou mais (69,0%; IC95%: 
60,9-77,2), com autopercepção de saúde ruim ou razoável 
(66,7%; IC95%: 60,8-72,6), nas que utilizaram dieta para 
emagrecer nos últimos 90 dias (72,5%; IC95%: 66,9-78,1), 
naquelas com sobrepeso (80,9%; IC95%: 74,7-87,0) ou com 
obesidade. (89,3%; IC95%: 82,5-96,0). Já nas mulheres que 
desejaram aumentar a silhueta, houve maior prevalência 
naquelas com idade de 18 a 20 anos (8,3%; IC95%: 4,2-12,3) 
e nas eutróficas. (7,8%; IC95%: 5,0-10,5). 

Na análise ajustada, para os homens que desejavam 
diminuir a silhueta, a insatisfação corporal foi, estaticamente 



 88 

mais elevada, naqueles com maior faixa etária (RC: 2,52; 
IC95%: 1,41-4,48), com maior renda (RC: 2,10; IC95%: 
1,23-3,56), com autopercepção negativa da saúde (RC: 7,38; 
IC95%: 2,77-19,65), que não faziam atividade física (RC: 2,17; 
IC95%: 1,23-3,84), que utilizaram dieta para emagrecer nos 
últimos 90 dias (RC: 4,37; IC95%: 2,42-7,89) e naqueles com 
sobrepeso (RC: 7,46; IC95% 4,13-13,46) ou obesidade. 
(RC: 42,46; IC95%: 13,80-130,69). Nos homens que 
desejavam aumentar a silhueta, a insatisfação corporal foi, 
estatisticamente menor, nos estudantes de maior idade 
(RC; 0,23; IC95%: 0,07-0,73) e com sobrepeso (RC: 0,08; 
IC95%: 0,02-0,34) e maior nos com autopercepção negativa 
da saúde. (RC: 3,01; IC95%: 1,19-7,64). (Tabela 6.3). 

 

Tabela 6.2 – Descrição da amostra de estudantes da FURG, 
estratificados pelo sexo feminino e desfecho, conforme 
variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais 
e de saúde. Rio Grande, RS, 2015. 

Variável N 
Deseja 

Diminuir a 
Silhueta n (%) 

Satisfeito 
n (%) 

Deseja 
Aumentar a 

Silhueta n (%) 

Idade (n=629)     
18 a 20 anos 181 81 (44,7) 85 (47,0) 15 (8,3) 
21 a 30 anos 322 171 (53,1) 136 (42,2) 15 (4,7) 
31 anos ou mais 126 87 (69,0) 37 (29,4) 2 (1,6) 
Cor da pele (n=622)     

Branca 488 265 (54,3) 199 (40,8) 24 (4,9) 
Preta, parda ou outras 134 73 (54,5) 53 (39,5) 8 (6,0) 

Situação conjugal 
(n=625) 

    

Sem companheiro 239 128 (53,6) 98 (41,0) 13 (5,4) 
Com companheiro 386 211 (54,7) 156 (40,4) 19 (4,9) 

Renda familiar 
(n=578) 

    

1º quartil (menor) 148 90 (60,8) 46 (31,1) 12 (8,1) 
2º quartil  174 92 (52,9) 74 (42,5) 8 (4,6) 
3º quartil 121 68 (56,2) 50 (41,3) 3 (2,5) 
4º quartil 135 70 (51,9) 60 (44,4) 5 (3,7) 
Auto percepção da 

saúde (n=621) 
    

Ruim/razoável 249 166 (66,7) 71 (28,5) 12 (4,8) 
Boa 314 145 (46,2) 153 (48,7) 16 (5,1) 
Muito boa 58 23 (39,7) 32 (55,2) 3 (5,1) 
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Continuação 

Variável N 

Deseja 
Diminuir a 
Silhueta 

n (%) 

Satisfeito 
n (%) 

Deseja 
Aumentar a 

Silhueta 
n (%) 

Atividade física no lazer 
(n=578) 

    

Nenhuma 280 166 (59,3) 71 (28,5) 12 (4,8) 
Insuficientemente ativo (≤149*) 64 40 (62,5) 24 (37,5) - 
Suficientemente ativo (≥150*) 234 109 (46,6) 109 (46,6) 16 (6,8) 
Uso de dieta para emagrecer 

(n=621) 
    

Não 374 155 (41,4) 191 (51,1) 28 (7,5) 
Sim 247 179 (72,5) 65 (26,3) 3 (1,2) 

Estado nutricional (n=616)     
Eutrófico 370 129 (34,6) 215 (57,6) 29 (7,8) 
Sobrepeso 162 131 (80,9) 29 (17,9) 2 (1,2) 
Obeso 84 75 (89,3) 8 (9,5) 1 (1,2) 

Nota: N: Valor absoluto por categoria; n: Valor absoluto; %: Prevalência; *: 
minutos por semana. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Tabela 6.3 – Análise bruta e ajustada de insatisfação 
corporal, para variáveis demográficas, socioeconômicas, 
comportamentais e de saúde para estudantes de graduação 
da FURG, do sexo masculino. Rio Grande, RS, 2015 (n=595). 

 Deseja diminuir a silhueta Deseja aumentar a silhueta 

Variáveis 
RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

Nível 1     
Idade p<0,01¹ p<0,01¹ p<0,01¹ p<0,01¹ 

18 a 20 anos 1 1 1 1 
21 a 30 anos 1,15 (0,70-1,90) 1,13 (0,66-1,93) 0,64 (0,36-1,14) 0,60 (0,34-1,05) 
31 ou mais 2,44 (1,40-4,27) 2,52 (1,41-4,48) 0,22 (0,07-0,69) 0,23 (0,07-0,73) 

Cor da pele p=0,65 p=0,76 p=0,49 p=0,47 
Branca 1 1 1 1 
Preta, parda ou outras 1,11 (0,70-1,77) 1,08 (0,66-1,76) 1,20 (0,72-1,99) 1,21 (0,72-2,05) 

Situação conjugal p=0,32 p=0,72 p=0,07 p=0,28 
Sem companheiro 1 1 1 1 
Com companheiro 1,22 (0,82-1,81) 1,08 (0,71-1,65) 0,61 (0,36-1,03) 0,73 (0,41-1,30) 

Renda familiar p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,69¹ p=0,58¹ 
1º quartil (menor) 1 1 1 1 
2º quartil 1,64 (1,00-2,69) 1,56 (0,94-2,57) 1,85 (1,02-3,34) 2,08 (1,13-3,81) 
3º quartil 2,06 (1,34-3,17) 2,05 (1,33-3,16) 1,90 (0,84-4,30) 2,02 (0,89-4,62) 
4º quartil (maior) 2,13 (1,28-3,57) 2,10 (1,23-3,56) 1,16 (0,55-2,44) 1,26 (0,58-2,71) 

 

 



 90 

Continuação 
 Deseja diminuir a silhueta Deseja aumentar a silhueta 

Variáveis RC Bruta (IC95%) 
RC Ajustada 

(IC95%) 
RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

Nível 2     
Auto percepção 

da saúde 
p<0,01¹ p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,02¹ 

Ruim/razoável 7,06 (3,97-12,56) 7,38 (2,77-19,65) 3,21 (1,45-7,09) 3,01 (1,19-7,64) 

Boa 2,84 (1,66-4,86) 2,38 (0,96-5,90) 1,67 (0,76-3,69) 1,65 (0,67-4,03) 

Muito boa 1 1 1 1 

Atividade física 
no lazer 

p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,28¹ p=0,79¹ 

Nenhuma 2,23 (1,50-3,30) 2,17 (1,23-3,84) 1,26 (0,78-2,03) 0,93 (0,50-1,74) 

Insuficientemente 
ativo (≤149*) 

1,61 (0,92-2,82) 1,11 (0,52-2,40) 1,47 (0,82-2,66) 0,87 (0,44-1,72) 

Suficientemente 
ativo (≥150*) 

1 1 - - 

Uso de dieta 
para emagrecer 

p<0,01 p<0,01 - - 

Não 1 1 - - 

Sim 4,24 (2,81-6,65) 4,37 (2,42-7,89)   

Estado 
nutricional 

p<0,01¹ p<0,01¹ p<0,01¹ p<0,01¹ 

Eutrófico 1 1 1 1 

Sobrepeso 7,69 (4,90-12,06) 7,46 (4,13-13,46) 0,06 (0,01-0,25) 0,08 (0,02-0,34) 

Obeso 52,73 (23,42-118,73) 42,46 (13,80-130,69) - - 

Nota: RC: Razão de chances; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; 
¹: Teste Wald para tendência linear; *: minutos por semana. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Tabela 6.4 – Análise bruta e ajustada de insatisfação 
corporal, para variáveis demográficas, socioeconômicas, 
comportamentais e de saúde para estudantes de graduação 
da FURG, do sexo feminino. Rio Grande, RS, 2015 (n=629). 

 Deseja diminuir a silhueta Deseja aumentar a silhueta 

Variáveis 
RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

Nível 1     
Idade p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,05¹ p=0,05¹ 

18 a 20 anos 1 1 1 1 

21 a 30 anos 1,34 (0,92-1,96) 1,38 (0,93-2,05) 0,64 (0,31-1,33) 0,23 (0,05-1,09) 

31 ou mais 2,38 (1,47-3,85) 2,36 (1,41-3,96) 0,31 (0,07-1,28) 0,30 (0,11-0,83) 

Cor da pele p=0,75 p=0,48 p=0,55 p=0,72 

Branca 1 1 1 1 

Preta, parda ou outras 1,06 (0,75-1,49) 0,87 (0,60-1,28) 1,26 (0,59-2,72) 1,15 (0,53-2,52) 

Situação conjugal p=0,69 p=0,82 p=0,83 p=0,69 

Sem companheiro 1 1 1 1 

Com companheiro 1,07 (0,78-1,46) 1,04 (0,75-1,45) 0,92 (0,43-1,98) 1,20 (0,49-2,90) 
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Continuação 
 Deseja diminuir a silhueta Deseja aumentar a silhueta 

Variáveis 
RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

RC Bruta 
(IC95%) 

RC Ajustada 
(IC95%) 

Nível 1     
Renda familiar p=0,04¹ p=0,05¹ p=0,02¹ p=0,02¹ 

1º quartil (menor) 1 1 1 1 

2º quartil 0,59 (0,39-0,90) 0,58 (0,38-0,88) 0,40 (0,16-0,99) 0,42 (0,16-1,11) 

3º quartil 0,66 (0,36-1,20) 0,63 (0,35-1,14) 0,22 (0,05-0,97) 0,23 (0,05-1,09) 

4º quartil (maior) 0,56 (0,35-0,91) 0,58 (0,36-0,94) 0,31 (0,11-0,84) 0,30 (0,11-0,83) 

Nível 2     

Auto percepção 
da saúde 

p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,22¹ p=0,55¹ 

Ruim/razoável 3,60 (1,97-6,56) 3,02 (1,46-6,28) 1,86 (0,46-7,45) 1,11 (0,22-5,62) 

Boa 1,43 (0,76-2,69) 1,69 (0,76-3,72) 1,12 (0,31-4,04) 0,60 (0,15-2,48) 

Muito boa 1 1 1 1 

Atividade física 
no lazer 

p=0,03¹ p=0,06¹ p=0,54¹ p=0,69¹ 

Nenhuma 1,56 (1,05-2,31) 1,69 (0,99-2,89) 0,78 (0,34-1,77) 0,81 (0,34-1,94) 

Insuficientemente 
ativo (≤149*) 

1,51 (0,89-2,57) 1,46 (0,68-3,15) - - 

Suficientemente ativo 
(≥150*) 

1 1 1 1 

Uso de dieta 
para emagrecer 

p<0,01 p<0,01   

Não 1 1   

Sim 3,44 (2,44-4,84) 3,65 (2,18-6,11)   

Estado nutricional p<0,01¹ p<0,01¹ p=0,53¹ p=0,85¹ 

Eutrófico 1 1 1 1 

Sobrepeso 7,20 (4,68-11,08) 6,87 (3,79-12,47) 0,50 (0,12-2,04) 1,00 (0,26-3,86) 

Obeso 14,59 (7,17-29,67) 7,31 (3,18-
16,78) 

0,91 (0,11-7,90) 1,26 (0,14-11,27) 

Nota: RC: Razão de chances; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; ¹: 
Teste Wald para tendência linear; *: minutos por semana. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 

Na análise ajustada, para as mulheres que desejavam 
diminuir a silhueta, a insatisfação corporal foi, estaticamente 
mais elevada, naquelas com maior faixa etária (RC: 2,36; 
IC95%: 1,41-3,96), com autopercepção negativa da saúde 
(RC: 3,02; IC95%: 1,46-6,28), nas que utilizaram dieta para 
emagrecer nos últimos 90 dias (RC: 3,65; 2,18-6,11), com 
sobrepeso e obesidade (RC: 6,87; IC95%: 3,79-12,47; 
RC: 7,31; IC95%: 3,18-16,78, respectivamente), e menor 
insatisfação naquelas com maior renda (RC: 0,58; IC95%: 
0,36-0,94). Nas mulheres, que desejavam aumentar a silhueta, 
a insatisfação corporal foi, estatisticamente menor, nas 
estudantes de maior idade (RC: 0,30; IC95%: 0,11-0,83) e nas 
de maior renda. (RC: 0,30; IC95%: 0,11-0,83). (Tabela 6.4) 
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DISCUSSÃO 
 

As escalas de silhuetas utilizam critérios muito sensíveis 
para identificar o desfecho, o que acaba por ser uma limitação 
do instrumento. A escala de silhuetas brasileira de Kakeshita 
e colaboradores (2009) utiliza uma grande amplitude de 
imagens (quinze figuras), o que faz com que pequenas 
diferenças entre a imagem vista como a atual e a ideal sejam 
identificadas enquanto insatisfação corporal. Como pontos 
positivos, há o fato de ser uma escala validada para a 
população brasileira, que utiliza pontos de corte do IMC para 
cada silhueta, e também um instrumento, que permite 
identificar vários graus do desfecho e não apenas casos 
graves de insatisfação. Com o intuito de aumentar a 
especificidade do instrumento, foi utilizado um “pulo” de uma 
imagem para verificar a insatisfação corporal.  

Os estudos utilizados nesta discussão para comparar os 
resultados obtidos, em sua maioria, utilizaram a escala de 
silhuetas de Stunkard. Essa escala utiliza novas imagens 
(silhuetas), da mais magra (imagem 1) até a mais gorda 
(imagem 9). Entretanto, essa escala não utilizou o índice de 
massa corporal para sua construção, além de não ter sido 
levada em conta, para sua construção, a silhueta dos 
brasileiros. Essa diferença de escalas acaba por prejudicar as 
comparações com os dados obtidos no presente estudo. 

Como o delineamento do estudo foi transversal, temos a 
limitação de não poder inferir causalidade nas análises. 
A causalidade reversa faz com que não possamos afirmar se o 
desfecho é causa ou consequência das variáveis independentes. 
Entretanto, esse tipo de delineamento tem como vantagens o 
baixo custo e o tempo necessário ao objetivo do estudo. Isso 
acaba por se adaptar ao público-alvo do presente estudo. 

Outra limitação do uso foi a utilização de peso e altura 
autorreferidos para o cálculo do estado nutricional, devido ao 
fato de se tratar de um questionário que foi autoaplicado. Este 
método já foi utilizado em outros estudos (SILVEIRA et al., 
2005; PEIXOTO; BENICIO; JARDIM, 2006), mostrando bons 
índices de confiabilidade.  
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No presente estudo, foi encontrada uma alta prevalência 
de insatisfação corporal entre os universitários (54,1%, sendo 
59% entre as mulheres e 48,9% entre os homens). Em estudo 
realizado com estudantes universitários em Florianópolis/SC, 
utilizando a escala de silhuetas de Stunkard, foi encontrada a 
percentagem de 77,6% de insatisfação. (QUADROS et al., 
2010). Em estudo realizado com 2.402 universitárias, 
de 37 instituições, das cinco regiões do Brasil, utilizando a 
escala de silhuetas de Stunkard, foi encontrada prevalência 
de 78,2% de insatisfação. (ALVARENGA et al., 2010). 

Ambas as pesquisas encontraram prevalências mais 
altas que o presente estudo. Isso pode ser explicado pelo fato 
de não terem utilizado uma margem (pulo) na definição da 
insatisfação corporal. Quando não utilizado o pulo, 
a prevalência encontrada no presente estudo foi de 77% 
(dado não apresentado), resultado semelhante ao das 
pesquisas mencionadas. Nas escalas de silhuetas, qualquer 
mínima diferença entre a imagem percebida e a desejada é 
considerada como insatisfação, o que, muitas vezes, pode 
superestimar a prevalência do desfecho. 

A maioria dos estudantes estava em busca de corpos 
mais magros. Em ambos os sexos, houve maior insatisfação 
nos que gostariam de diminuir a silhueta (91,4% entre as 
mulheres e 71,8% entre os homens). Estudos realizados 
com universitários encontraram resultados semelhantes, 
apontando uma maior concentração de insatisfação por ter 
uma silhueta maior do que a desejada. Essa busca pela 
magreza pode estar associada à influência da mídia que, 
em grande parte, dita os padrões de beleza da sociedade, 
associando o corpo magro à beleza e à juventude.  

Em contraposição, um estudo realizado com estudantes 
de educação física, da cidade de Ponta Grossa/PR (RECH; 
ARAUJO; VANAT, 2010), encontrou maior insatisfação nos 
homens, que gostariam de aumentar sua silhueta. Uma 
hipótese, que poderia explicar essa discrepância, é o fato de 
os estudantes de educação física poderem estar mais 
preocupados com o ganho de massa muscular e, como 
consequência, desejarem aumentar sua silhueta corporal. 
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A idade esteve associada, nos homens, tanto nos que 
desejavam diminuir quanto nos que desejavam aumentar a 
silhueta, e nas mulheres que desejavam diminuir a silhueta. 
À medida que a idade aumentava, maior foi a insatisfação, por 
ter silhueta maior que a desejada e menor insatisfação, por 
silhueta menor que a almejada. Como hipótese, há o fato de 
que, com o aumento da idade, a prevalência de excesso de 
peso também aumenta. 

Esse aumento do excesso de peso pode estar 
associado a maior prevalência de insatisfação corporal. 
No presente estudo, foi encontrado que, na menor faixa etária 
(18 a 20 anos), 27,6% tinham excesso de peso, contra 68,8% 
da maior faixa etária (maior que 30 anos). Em inquérito 
telefônico, realizado no Brasil, em 2016, sobre doenças 
crônicas (BRASIL, 2017), foi mostrado que a prevalência de 
excesso de peso vai aumentando com a idade, sendo de 
30,3% entre os 18 e 24 aos, e subindo para 50,3% entre os 
25 e 34 anos. 

A renda esteve associada à insatisfação corporal em 
ambos os sexos. Quanto maior a renda, maior foi o desejo de 
diminuir a silhueta e menor foi o desejo de aumentar a 
mesma. Poucos estudos encontraram associação entre renda 
e insatisfação corporal.  

Em estudo realizado em uma coorte em Pelotas/RS, 
com adultos jovens entre 22 e 23 anos (MINTEM et al., 2015), 
utilizando a escala de silhuetas de Stunkard, foi encontrado 
resultado semelhante. Homens com renda maior 
apresentaram maior insatisfação, por ter a silhueta maior que 
a desejada. Uma hipótese é que as pessoas com maior renda 
apresentam maior nível de excesso de peso, sendo assim, 
seriam mais propensas a quererem diminuir sua silhueta. 
No presente estudo, pessoas com maior renda apresentaram 
maior excesso de peso quando comparadas às de menor 
renda (dado não apresentado). 

A autopercepção negativa da saúde esteve associada ao 
desfecho em homens e mulheres que desejavam ter a silhueta 
menor e em homens que desejavam ter a silhueta maior. 
Em todos os casos, quanto mais negativa foi a autopercepção 
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da saúde maior foi a chance de os indivíduos estarem 
insatisfeitos com sua imagem corporal. Em estudo de base 
populacional realizado nos Estados Unidos com adultos, 
utilizando a escala de silhuetas de Stunkard (MILLSTEIN et al., 
2008), os autores encontraram resultado semelhante sobre a 
percepção da saúde. Em ambos os sexos, pessoas que veem 
de forma negativa sua saúde, tiveram mais chance de estarem 
insatisfeitas com sua imagem corporal.  

A atividade física esteve associada ao desfecho entre os 
homens que desejavam diminuir sua silhueta. Homens que não 
praticavam nenhuma atividade física durante a semana estavam 
insatisfeitos com sua imagem corporal por perceberem-se maior 
do que o desejado (RC: 2,17; IC95%: 1,23-3,84). Esse achado 
se torna paradoxal devido ao fato de o corpo magro ser buscado 
como ideal, ao mesmo tempo em que a não realização de 
atividade física foi alta (38,8%) e isso pode ter contribuído para o 
aumento do peso (CÔRTES et al., 2013; ALBUQUERQUE, 2014).  

A utilização de dieta para emagrecer nos últimos 90 dias 
esteve associada ao desfecho em ambos os sexos nos que 
desejavam diminuir sua silhueta, sendo maior naqueles que a 
utilizaram (RC: 4,37; IC95%: 2,42-7,89 nos homens e RC: 
3,65; IC95%: 2,18-6,11 nas mulheres). A variável não foi 
avaliada entre os que desejavam aumentar a silhueta, visto 
que se tratava de dieta para emagrecer. Os que desejavam 
diminuir sua silhueta foram os que mais utilizaram algum tipo 
de dieta (49,4%; IC95%: 45,1-53,6).  

O estado nutricional esteve associado nos homens que 
desejavam diminuir e aumentar a silhuetas e nas mulheres 
que desejavam diminuir a silhueta. Foram identificados altos 
níveis de prevalência de insatisfação corporal, tanto em 
indivíduos com sobrepeso e obesidade, quanto em indivíduos 
saudáveis. Níveis mais altos de insatisfação foram 
observadas entre as mulheres, o que mostra que deve-se ter 
cuidados diferenciados entre os sexos. A maioria dos estudos 
sobre insatisfação corporal que avaliam estado nutricional 
encontrou associação com a imagem corporal (COSTA; 
VASCONCELOS, 2010; QUADROS et al., 2010; MINTEM 
et al., 2015; MORAES et al., 2017).  
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Em estudo realizado em Pelotas/RS com jovens adultos, 
foi encontrado que a insatisfação era maior nas pessoas 
com sobrepeso e obesidade (MINTEM et al., 2015). Esses 
resultados nos sugerem que a insatisfação é fortemente 
associada à constituição corporal. No presente estudo, não foi 
encontrada associação entre estado nutricional e mulheres 
que desejavam aumentar a silhueta. Isso pode ser explicado 
pelo fato de o número de mulheres com excesso de peso e 
que desejam aumentar a silhueta ter sido muito pequeno. 

Nos indivíduos eutróficos, a prevalência de insatisfação 
corporal foi de 39,2% (IC95%: 35,6-42,9). Prevalência maior 
foi encontrada em Itararé, município de São Paulo, onde 
50,1% dos universitários eutróficos entrevistados estavam 
insatisfeitos com sua imagem corporal. (AINETT; COSTA; SÁ, 
2017). Esses números acabam sendo mais altos, pois se 
tratam de estudantes que estão dentro do estado nutricional 
considerado adequado.  

Esse fato nos mostra que a insatisfação corporal 
permeia indivíduos de todas as faixas de estado nutricional. 
Ela se manifesta mais fortemente naqueles acima do peso, 
mas também tem alta prevalência nos indivíduos dentro da 
faixa esperada de peso e altura. Uma hipótese para isto é a 
busca desenfreada pelo corpo idealizado que, na maioria 
das vezes, é inalcançável. Estudo qualitativos podem ser 
realizados com esses indivíduos, a fim de compreender 
melhor os motivos que os levam a estarem insatisfeitos, 
mesmo tendo uma condição corporal considerada normal.  
 

CONCLUSÃO 
 

O presente estudo mostra que a insatisfação corporal se 
encontra mais associada a fatores comportamentais e 
psicológicos do que apenas a fatores físicos. Os indivíduos 
encontram-se insatisfeitos com sua imagem, em parte, pelos 
padrões corporais almejados pela sociedade. A busca por 
corpos mais magros afeta, até mesmo, os indivíduos com 
peso normal, o que pode levar a transtornos alimentares.  

O ingresso na universidade, em muitos aspectos, pode 
significar o início da vida adulta e a novas responsabilidades 
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para o indivíduo. Essa fase, por vezes, se conecta à inserção 
no mercado de trabalho e à saída da casa dos pais. Essas 
mudanças podem levar a alterações comportamentais e do 
estilo de vida e, por conseguinte, a variações de relação do 
indivíduo com o seu corpo. Todas essas mudanças podem 
afetar a sua imagem corporal, mas, é necessário conhecer 
melhor os fatores desencadeadores e as consequências desta 
na insatisfação corporal, para que se possa desenvolver 
comportamentos e estratégias, com o intuito de promover 
saúde física e mental aos indivíduos. 
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CAPÍTULO 7 
 

SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA 
 

Adriana Vieira Camerini 
Silvio Omar Macedo Prietsch 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Uma nova relação entre o estudante e a universidade 
começou a ser construída a partir do REUNI (Programa do 
Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais Brasileiras). (BRASIL, 
2007). Ele foi instituído pelo Decreto Presidencial 6.096, 
de 24 de abril de 2007, com o objetivo de dar às instituições 
condições de expandir o acesso e garantir condições de 
permanência no Ensino Superior. Investimentos também 
através do PNAES (Programa Nacional de Assistência 
Estudantil) começaram a levantar questões relacionadas ao 
atendimento da saúde do estudante, avaliadas dentro deste 
contexto. As políticas das universidades federais começaram 
a ser criadas, tendo em vista essa nova conjuntura. Dentro 
desta perspectiva, avalia-se a necessidade de ampliar a visão 
da universidade em relação ao estudante, como um ser 
biopsicossocial. 

O acesso a serviços odontológicos, que é uma 
necessidade histórica dentro do sistema de saúde brasileiro, 
teve um grande avanço com a criação da Política Nacional de 
Saúde Bucal. (BRASIL, 2004). Atualmente, com a inclusão de 
equipes de saúde bucal, na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), houve uma ampliação real e efetiva na cobertura do 
atendimento odontológico. No entanto, a saúde bucal de 
jovens adultos não tem sido objeto de programas específicos 
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das políticas do governo. As populações-alvo, no Brasil, 
concentraram-se, a partir da década de 60, nas crianças entre 
6 e 12 anos, ou seja, na população escolar.  

A assistência à saúde odontológica dos universitários 
começou a ser observada como uma necessidade, consoante 
às modificações implementadas pelo REUNI e por outros 
programas oriundos à implantação do ENEM, como acesso às 
universidades federais. Essa nova configuração, relacionada à 
educação superior, incentiva o deslocamento de estudantes 
de suas cidades natais para as universidades. Com isso, 
mudanças nos hábitos de vida desses indivíduos acabam por 
modificar os fatores causadores de doenças bucais, como 
hábitos dietéticos, de higiene e comportamentos em saúde, 
tais como utilização de serviços odontológicos, consumo de 
álcool e de tabaco. 

O objetivo deste capítulo foi avaliar o quanto os fatores 
individuais influenciam a qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal de estudantes de graduação da FURG. Entre os 
fatores, avaliou-se renda e escolaridade da família, morbidade 
relacionada à dor dentária e comportamentos concernentes 
ao estilo de vida dos estudantes. 
 
MÉTODO 
 

A qualidade de vida, em saúde bucal, pode ser avaliada 
nas dimensões física, psicológica e social e medida através 
de um instrumento de avaliação do impacto dos problemas 
bucais na qualidade de vida (OIDP – Oral Impactson Daily 
Performances). As atividades diárias relacionadas ao OIDP 
são: comer, falar, escovar os dentes, praticar esportes, ficar 
nervoso ou irritado, vergonha para sorrir ou falar, dificuldade 
para dormir, dificuldade para estudar ou trabalhar, deixar de ir 
a festas ou sair. 

A principal variável do estudo foi o impacto da saúde 
bucal na qualidade de vida de estudantes universitários. Aos 
participantes foi questionado: “Algumas pessoas têm problemas 
que podem ter sido causados pelos dentes. Das situações 
mencionadas a seguir, quais se aplicam a(o) Sr.(a), nos últimos 
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seis meses?” A seguir, foram feitas perguntas sobre as 
9 atividades avaliadas no OIDP e as opções de resposta foram: 
sim; não; não sei. 

Características demográficas e socioeconômicas 
foram avaliadas por meio das seguintes variáveis: sexo 
(masculino/feminino); idade (em anos completos); cor da pele 
autorreferida (branca, negra, parda e amarela); escolaridade da 
mãe (em anos completos de estudo) e renda familiar (soma da 
renda de todas as pessoas da família, em Reais, no último mês).  

Características comportamentais em saúde foram 
definidas pelo uso de fio dental (sim/não), frequência de 
ingestão de alimentos contendo açúcares (número de vezes 
ao dia), frequência de escovação (número de vezes ao dia) 
e tabagismo (fumante/não fumante). A utilização de serviços 
foi medida pela visita ao dentista, no último ano, e pelo tipo de 
serviço utilizado (público/privado/convênio). A percepção da 
condição de saúde foi avaliada pela presença ou não de dor 
dental nos últimos seis meses (sim/não). 

Algumas variáveis foram categorizadas para a análise. 
A variável idade foi categorizada em 18/19, 20 a 29, 30 a 39, 
40 ou mais. A variável cor da pele foi dicotomizada em brancos e 
pretos/pardos/amarelos. A variável renda foi dividida em quartis 
(1o quartil – renda mais baixa; 4o quartil – renda mais alta). 
A variável escolaridade da mãe foi categorizada em, até 4 anos, 
5 a 8 anos, 9 a 11 anos, 12 ou mais anos. A variável frequência 
de escovação foi categorizada em até 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 
5 ou mais vezes. A frequência de ingestão de açúcar foi 
dicotomizada em, até 2 vezes, 3 ou mais vezes ao dia. A variável 
fumo foi dicotomizada em fumantes e não fumantes. 

Para a análise do desfecho foi gerado um escore, 
a partir da soma de 9 variáveis binárias (não/sim). Esta 
variável foi dicotomizada em 0 (menos de 3 atividades 
afetadas nos últimos 6 meses) e 1 (três ou mais atividades 
afetadas nos últimos 6 meses). As questões com respostas 
“não sei” foram consideradas como não respondidas e 
transformadas em valores missing.  

Foi realizada uma análise descritiva e uma análise bruta 
de regressão de Poisson, com ajuste robusto de variância. 
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A consistência interna do OIDP para este estudo foi calculada 
através do coeficiente alfa de Cronbach. Para a análise 
estatística multivariada, foi utilizado um modelo hierárquico 
de determinação em três níveis. (VICTORA et al., 1997). 
As variáveis foram introduzidas no modelo, seguindo níveis de 
causalidade, das distais para as proximais. As variáveis 
demográficas e socioeconômicas ficaram do nível distal. 
Os comportamentos em saúde fizeram parte do nível 
intermediário. A percepção de saúde e o uso de serviços, 
no nível proximal. O método de seleção das variáveis foi o 
backward. (seleção para trás). O ponto de corte para 
manutenção das variáveis, no modelo, foi p<0,20, para controle 
de possíveis fatores de confusão. O nível de significância 
estatística foi p<0,05, para testes bicaudais. As análises foram 
realizadas no programa STATA/IC 13.1. 

 
RESULTADOS 

 
Ao menos uma atividade foi afetada para 58% dos 

alunos de graduação. A dimensão física da qualidade de vida 
foi a mais afetada entre os que tiveram impactos em, 
ao menos, uma atividade diária. (74%). Para 19% dos alunos, 
3 ou mais atividades diárias foram afetadas, nos últimos 
6 meses, devido a problemas odontológicos. A dimensão 
psíquica foi a mais afetada entre os que tiveram impactos em 
três ou mais atividades diárias. (98%).As principais atividades 
que afetaram a qualidade de vida em saúde bucal dos 
universitários, nos 6 meses anteriores à pesquisa, foram 
dificuldade para comer, dormir e sorrir foram. (Tabela 7.1). 
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Tabela 7.1 – Prevalência de escore global e por atividade 
diária afetada por problemas bucais, em estudantes 
universitários da FURG. Rio Grande, RS, 2015(N=1.308). 

 OIDP>0 OIDP≥3 

Atividades N % N % 

Dificuldade para comer 455 60,3 185 74,9 
Dificuldade para falar  159 21 135 54,7 
Escovar os dentes 139 18,4 87 35,2 
Praticar esportes 49 6,5 38 15,4 
Ficar nervoso ou irritado 143 19,3 101 40,9 
Sentir vergonha de sorrir ou falar 135 41,7 148 59,9 
Dificuldade para dormir 315 41,7 199 80,6 
Dificuldade para estudar ou trabalhar 77 10,2 69 27,9 
Deixar de ir a festas ou sair 70 9,3 66 26,7 
Escore global 755 57,7 247 18,9 

Nota: OIDP: Oral impacts on daily performance; N: Valor absoluto; 
%: Prevalência 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
 

A qualidade de vida em saúde bucal das mulheres foi 
mais afetada do que a dos homens. Nossas análises 
mostraram que a probabilidade de o sexo feminino ter 
3 ou mais atividades afetadas foi de 50% maior do que a do 
sexo masculino. Os alunos com 40 anos ou mais tiveram uma 
perspectiva, quase, 90% maior de ter alto impacto. Quando 
tomamos por referência os alunos de 20 a 29 anos, estes 
representaram mais da metade (63%), com uma média de 
idade de 26 anos. (Tabela 7.2). 

Quando comparados com os alunos de cor branca, 
os pardos, amarelos e negros tiveram, em torno de 50% mais 
chance de ter impacto em 3 ou mais atividades diárias, 
relacionadas à saúde bucal. Porém, esses alunos 
representaram 21,4% dos graduandos estudados, enquanto 
78,6% se autodeclararam brancos. 

A mediana de renda foi de 3.000,00 reais, o que equivale 
a, aproximadamente, 3,8 salários-mínimos, na época. Estar no 
quartil dos 25% dos alunos mais pobres, aumentou em uma 
média de 60% a probabilidade de esse estudante ter alto 
impacto na qualidade de vida, relacionada à saúde bucal. 
As mães dos alunos com menos de 12 anos de estudo 
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foram maioria na amostra estudada (55,4%). Os estudantes 
cujas mães tinham até quatro anos de estudo, ou seja, com 
ensino fundamental incompleto, tiveram o dobro de chance de 
apresentar sua qualidade de vida afetada. (Tabela 7.2). 
 

Tabela 7.2 – Descrição da amostra de estudantes de 
graduação da FURG e análise bruta, por regressão de 
Poisson, entre o alto impacto e as variáveis demográficas e 
socioeconômicas. Rio Grande, RS, 2015. 

Variáveis (N) n (%) 
Prevalências 

de OIDP≥3 
% (IC95%) 

RP Valor-p 

Sexo (N=1401)    <0,001 
Masculino 690 (49,3) 14,8 (12,0-17,6) 1,00  
Feminino  711 (50,7) 22,6 (19,4-25,8) 1,53  

Idade (anos) (1.307)    0,002 
18 e 19 210 (16,1) 21,0 (15,2-27,0) 1,28  
20 a 29 825 (63,1) 16,4 (13,8-19,0) 1,00  
30 a 39 165 (12,6) 23,3 (16,5-30,2) 1,42  
40 ou mais 107 (8,20) 30,6 (21,1-39,9) 1,86  

Cor da pele (1.410)    0,002 
Branca  1109 (78,6) 17,3 (15,0-19,7) 1,00  
Preta, parda e amarela 301 (21,4) 25,5 (20,2-30,7) 1,47  
Quartis de renda (1.312)    0,001* 
1º quartil (mais pobres) 329 (25,1) 23,8 (19,0-28,7) 1,61  
2º quartil  351 (26,7) 22,4 (17,8-26,9) 1,51  
3º quartil 304 (23,2) 16,4 (12,0-20,7) 1,11  
4º quartil (mais ricos) 328 (25,0) 14,7 (10,7-18,7) 1,00  
Escolaridade materna 

(anos) (N=1.339) 
   

<0,001* 

Até 4  156 (11,6) 29,1 (21,5-36,7) 1,94  
De 5 a 8  257 (19,2) 25,4 (19,8-31,0) 1,70  
De 9 a 11  329 (24,6) 17,0 (12,7-21,3) 1,13  
12 ou mais  597 (44,6) 15,0 (12,0-18,0) 1,00  

Nota: N: Valor absoluto da amostra; n: Valor absoluto por categoria; OIDP: 
Oral impacts on daily performance; %: Prevalência; IC95%: Intervalo de 
confiança de 95%; RP: Razão de prevalências; * teste de tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
 

Conforme a Tabela 7.3, os resultados mostraram que, 
em relação a comportamentos dietéticos, quase metade dos 
estudantes da FURG consomem, frequentemente, alimentos 
contendo açúcar. (43,4%). Os hábitos de higiene avaliados 
mostram que a maioria dos estudantes escovam os dentes, 
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ao menos de 3 vezes ao dia, e mais da metade não usa fio 
dental. Em torno de 17% dos graduandos afirmaram escovar 
os dentes 2 vezes ao dia ou menos. Entre esses alunos 
a probabilidade de ter alto impacto na qualidade de 
vida em saúde bucal foi aproximadamente 50% maior 
quando comparada aos estudantes que escovaram os dentes 
5 ou mais vezes ao dia.  

Os alunos tabagistas mostraram maior impacto negativo 
na qualidade de vida quando comparados aos estudantes que 
nunca fumaram. Em torno de 21,7% dos estudantes 
reportaram ser fumantes ou ex-fumantes. Estes tiveram 
probabilidade 40% maior de ter alto impacto nas atividades 
diárias (Tabela 7.3). 
 
Tabela 7.3 – Descrição da amostra de estudantes de 
graduação da FURG e análise bruta de regressão de Poisson, 
entre o alto impacto e as variáveis de comportamentos em 
saúde. Rio Grande, RS, 2015. 

Variáveis (N) n (%) 
Prevalências 

de OIDP≥3 
% (IC95%) 

RP Valor-p 

Frequência de escovação 
(vezes ao dia) (1.401) 

 
 

 
0,018* 

Até 2  237 (16,9) 22,1 (16,4-27,8) 1,56  
3  650 (46,3) 20,5 (17,3-23,8) 1,45  
4  350 (24,9) 16,6 (12,5-20,6) 1,16  
5 ou mais  167 (11,9) 14,2 (8,6-19,7) 1,00  

Uso do fio dental (1.391)    0,093 
Não 612 (44,0) 21,2 (17,8-24,6) 1,21  
Sim  779 (56,0) 17,5 (14,7-20,2) 1,00  

Frequência de ingestão de 
açúcares (vezes ao dia) (1.387) 

 
  <0,001 

Até 2  785 (56,6) 15,3 (12,7-18,0) 1,00  
3 ou mais  602 (43,4) 24,0 (20,4-27,5) 1,57  

Tabagismo (1.413)    0,008 
Fumante 306 (21,7) 24,5 (19,3-29,3) 1,40  
Não-fumante 1.107 (78,3) 17,5 (15,2-19,8) 1,00  

Nota: N: Valor absoluto da amostra; n: Valor absoluto por categoria; 
OIDP: Oral impacts on daily performance; %: Prevalência; IC95%: Intervalo de 
confiança de 95%; RP: Razão de prevalências; * teste de tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 7.4 – Descrição da amostra de estudantes de 
graduação da FURG e análise bruta de regressão de Poisson, 
entre o alto impacto e as variáveis de morbidade referida e o 
uso de serviços, Rio Grande, Brasil, 2015. 

Variáveis (N) n (%) 
Prevalências de 

OIDP≥3 
% (IC95%) 

RP Valor-p 

Tipo de serviço (1.355)    0,685 
Público 125 (9,3) 20,7 (13,2-28,2) 1,00  
Particular 789 (58,2) 19,8 (16,9-22,7) 0,96  
Convênio 441 (32,5) 17,9 (14,2-22,7) 0,87  
Visita ao dentista (1.377)    0,063 
Há menos de 1 ano 913 (66,3) 20,8 (18,1-23,6) 1,27  
Há um ano ou mais 464 (33,7) 16,4 (12,9-20,0) 1,00  

Dor bucal nos últimos 
6 meses (1.403) 

 
  <0,001 

Não  1083 (77,2) 12,2 (10,1-14,2) 1,00  
Sim  320 (22,8) 43,1 (37,3-48,9) 3,54  

Nota: N: Valor absoluto da amostra; n: Valor absoluto por categoria; 
OIDP: Oral impacts on daily performance; %: Prevalência; IC95%: Intervalo 
de confiança de 95%; RP: Razão de prevalências. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Tabela 7.5 – Análise ajustada por regressão de 
Poisson, entre as variáveis socioeconômicas, demográficas, 
comportamentais e de morbidade referida, em relação ao 
alto impacto (OIDP≥3), em amostra de estudantes de 
graduação da FURG. Rio Grande, RS, 2015 (N=1.423). 

Variáveis RP IC95% Valor-p 

Nível 1    
Sexo   0,010 

Masculino  1 1  
Feminino  1,40 (1,08-1,80)  

Idade   0,023 
18 e 19 anos 1,35 (0,97-1,88)  
20 a 29 anos 1 1  
30 a 39 anos 1,29 (0,88-1,87)  
40 ou mais anos 1,70 (1,18-2,48)  

Quartis de renda   0,031* 
1º quartil (mais pobres) 1,38 (0,96-2,00)  
2º quartil 1,30 (0,90-1,88)  
3º quartil 0,99 (0,66-1,48)  
4º quartil (mais ricos) 1 1  
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Continuação 

Variáveis RP IC95% Valor-p 

Nível 1    
Escolaridade materna   0,013* 

Até 4 anos 1,60 (1,09-2,34)  
5 a 8 anos 1,37 (0,96-1,95)  
9 a 11 anos 1,01 (0,71-1,44)  
12 ou mais 1 1  

Nível 2    
Frequência de escovação   0,024* 

Até 2 vezes  1,58 (0,92-2,70)  
3vezes 1,55 (0,97-2,46)  
4 vezes 1,16 (0,70-1,93)  
5 ou mais vezes 1 1  
Frequência de ingestão de açúcar   0,001 
Até 2 vezes 1 1  
3 vezes ou mais 1,53 (1,20-1,95)  

Tabagismo   0,022 
Fumante 1,36 (1,04-1,77)  
Não fumante 1 1  

Nível 3    
Dor bucal nos últimos 6 meses   <0,001 

Não 1 1  
Sim 3,21 (2,50-4,12)  

Nota: OIDP: Oral impacts on daily performance; IC95%: Intervalo de 
confiança de 95%; RP: Razão de prevalências; * teste de tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Em relação à utilização de serviços odontológicos, 

praticamente todos os alunos já frequentaram o dentista, 
ao menos uma vez na vida. Porém, quando perguntado se o 
aluno havia consultado no último ano, um terço deles 
respondeu que não. Entre os que utilizaram serviços 
odontológicos e perguntados sobre o tipo de serviço utilizado, 
a maioria relatou ter consultado com um dentista da rede 
privada (58,2%), enquanto apenas 9,3% dos entrevistados 
disseram utilizar o serviço público. Em relação à morbidade 
relacionada à saúde bucal, 22% dos alunos relatou ter sentido 
dor dentária nos últimos 6 meses. (Tabela 7.4). 

Na análise ajustada (Tabela 7.5), as mulheres, os alunos 
mais velhos, cujas mães tinham menor escolaridade, aqueles 
estudantes que consomem açúcares três vezes ou mais por 
dia, os fumantes e aqueles que sentiram dor, nos últimos 
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6 meses, estiveram relacionados com alto impacto da saúde 
bucal sobre as atividades diárias. Ou seja, tiveram 3 ou mais 
atividades diárias afetadas nos últimos 6 meses, devido a 
problemas bucais. 

Houve, também, associação negativa com a renda 
familiar, mostrando que, quanto menor a renda, maior foi a 
prevalência de alto impacto. A frequência de escovação 
também mostrou uma associação negativa, demonstrando 
que, quanto menor a frequência de escovação, maior foi a 
prevalência de alto impacto.  
 

DISCUSSÃO 
 

Comparando nosso estudo a outras pesquisas com 
população semelhante, podemos concluir que nossos 
resultados foram similares em vários quesitos. A prevalência 
de, ao menos uma atividade diária, afetada por problemas 
bucais, nos últimos seis meses, foi de 57,7%. Este resultado 
foi semelhante ao encontrado no levantamento brasileiro das 
condições de saúde, em 2010, para a faixa etária adulta 
(58,8%) (BRASIL, 2011). Estudo com universitários da 
Tanzânia encontrou uma prevalência de 51%. (MASALU; 
ASTROM, 2003). Em Pelotas-RS, um estudo com 
adolescentes mostrou uma prevalência de 58,1% de impactos 
em, ao menos, uma atividade diária.(PERES et al., 2009). 

Este valor foi menor do que o encontrado em 
adolescentes de Uganda, adultos da Tailândia e escolares do 
Rio de Janeiro, onde as prevalências foram de 62%, 74% 
e 89%, respectivamente. (ADULYANON; VOURAPUKJARU; 
SHEIHAM, 1996; ASTROM; OKULLO, 2003; CASTRO et al., 
2011). Prevalências menores que as do presente estudo 
foram encontradas na Tanzânia, em escolares (36,2%) 
em adolescentes (48,2%) (MASHOTO et al., 2009). Na análise 
de dados do SB Brasil 2010, a prevalência foi de 39,4%, nos 
adolescentes de 15 a 19 anos. (PERES et al., 2013). 

Alto impacto (OIDP≥3) foi encontrado em, 
aproximadamente, um a cada cinco estudantes universitários 
da FURG. Em estudo de base populacional, em Chapecó-SC, 
o desfecho foi a alta interferência da saúde bucal no cotidiano, 
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utilizando o questionário original, e foi encontrada uma 
prevalência de 11,4%. (LACERDA et al., 2008). Em estudo na 
Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, entrevistados 
com escore de intensidade de três ou mais, em ao menos 
uma atividade, foram classificados como tendo alta gravidade 
de impactos, gerando uma prevalência de 15,6%. 
(GUARNIZO-HERREÑO et al., 2014).  

Ao analisar separadamente cada uma das nove 
atividades avaliadas, observamos que a mais frequente foi a 
dificuldade para dormir, com prevalência de 80% entre os que 
tiveram alto impacto. Estes resultados demonstram que 
grande parte dos estudantes, que apresentou alto impacto, 
tiveram dimensão psicológica da qualidade de vida 
comprometida. Outros dois estudos, um com universitários no 
Brasil (FREIRE et al., 2012) e outro realizado na Malásia 
(HARSH; ARUNIMA; MANO, 2012), mostraram, entre as 
atividades mais acometidas, a dificuldade para dormir. 
Em estudo nacional na Tanzânia, com maiores de 18 anos, 
a segunda atividade mais afetada foi a dificuldade para 
dormir. (MASALU et al., 2012).  

A segunda atividade mais comprometida nos estudantes 
com alto impacto (75%) foi a dificuldade para comer. Sentir 
vergonha para falar ou sorrir foi percebida por 60% dos 
universitários com alto impacto. Esta também esteve entre as 
três atividades mais frequentes em vários outros estudos 
(PERES et al., 2009; ADULYANON; VOURAPUKJARU; 
SHEIHAM, 1996; ASTROM; OKULLO, 2003; MASALU et al., 
2012; PRIVA et al., 2011; MASALU; ASTROM, 2003). Deve-se 
levar em conta que aspectos culturais podem influenciar nestas 
respostas, visto que a população estudada pode ter grande 
preocupação com a estética bucal e, também, estar envolvida 
com questões relacionadas ao estresse e à ansiedade, 
presentes no ambiente universitário. 

Nos universitários da FURG pesquisados e que tiveram 
alto impacto, 27,9% teve estudo, trabalho ou tarefas acadêmicas 
prejudicadas por problemas bucais. Em moradores de residência 
estudantil, na Universidade de Goiás, esta prevalência foi 
de 19,1% da população estudada. (FREIRE et al., 2012). 
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Alto impacto foi significativamente maior em mulheres. 
Este resultado foi semelhante ao encontrado em Chapecó-SC, 
onde as mulheres adultas tiveram o dobro de chances em 
relação aos homens. (LACERDA et al., 2008). Também 
concorda com o estudo baseado no levantamento brasileiro 
(BRASIL, 2010), com adolescentes de 15 a 19 anos, onde a 
média do OIDP foi 1,52 vezes maior nas meninas. A grande 
maioria dos estudos que avaliam a associação entre sexo e 
qualidade de vida em saúde bucal têm observado que as 
mulheres têm mais impactos negativos na qualidade de vida. 
(COHEN-CARNEIRO; SOUZA-SANTOS; REBELO, 2011). 

Estudantes com mães de até quatro anos completos de 
estudo tiveram quase o dobro de probabilidade de ter três ou 
mais atividades do dia a dia afetadas devido a problemas bucais, 
em relação às que tinham 12 anos ou mais de escolaridade. 
Interessante observar que as consequências da baixa 
escolaridade materna refletiram negativamente na qualidade de 
vida dos filhos, mesmo na vida adulta, contribuindo mais que a 
renda dentro dos fatores socioeconômicos avaliados. Um estudo 
em Pelotas mostrou que os adolescentes com mães menos 
escolarizadas tiveram, em média, 40% mais impacto na 
qualidade de vida relacionada à saúde bucal. (PERES et al., 2009). 

Alto impacto na qualidade de vida demonstrou uma 
associação negativa com a renda, onde mais pobres tiveram 
as maiores prevalências de impacto. A renda e a escolaridade 
materna têm sido utilizadas como medidas aproximadas da 
condição socioeconômica. Neste sentido, os maiores 
impactos ocorreram em estudantes com menor condição 
socioeconômica. Um estudo populacional multicêntrico na 
Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte mostrou 
desigualdades socioeconômicas nas avaliações subjetivas. 
(GUARNIZO-HERREÑO et al., 2014). Um estudo no Brasil 
encontrou disparidades na avaliação da qualidade de vida 
entre adolescentes de menor renda familiar e de menor 
escolaridade, em relação aos de maior renda e mais 
escolarizados. (PERES et al., 2013). 

Como era esperado, comportamentos não saudáveis e 
relacionados a estilos de vida inadequados aumentaram 
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o impacto da saúde bucal nas atividades diárias. Quanto 
maior foi a frequência de escovação entre os universitários 
melhor foi a sua qualidade de vida. É bem conhecida na 
literatura a relação entre os hábitos de higiene bucal e sua 
importância para impedir os mecanismos bacterianos de 
adesão à estrutura dental que podem desenvolver cáries e 
doença periodontal. O consumo frequente de alimentos 
contendo açúcar esteve associado, neste estudo, a impactos 
negativos na saúde oral e na qualidade de vida. Esta relação 
entre o consumo de sacarose e, principalmente a frequência 
de consumo, estão muito vinculados aos problemas 
odontológicos. (SELWITZ; ISMAIL; PITTS, 2007; PETERSEN 
et al., 2005). 

O tabagismo é um fator de risco para a maioria das 
doenças crônicas e neste estudo, também apareceu 
associado ao alto impacto na qualidade de vida na saúde 
bucal dos universitários. A prevalência do desfecho foi 
36% maior entre fumantes em relação aos não fumantes. 
Estudo em adolescentes africanos demonstrou chances duas 
vezes maiores de impactos para os que já haviam fumado. 
(MBAWALLA, 2010). 

A presença de dor bucal nos últimos seis meses 
aumentou em três vezes a prevalência do alto impacto da 
saúde bucal nas atividades diárias de universitários. Esta foi a 
variável que mais interferiu negativamente na qualidade de 
vida, provavelmente porque é a variável que reflete melhor a 
condição de saúde bucal. Entre os adolescentes brasileiros 
avaliados no levantamento de 2010, as médias foram 
3,62 vezes maiores nos que sentiram dor. (BRASIL, 2010). 
Em Pelotas houve um aumento de duas vezes na média do 
OIDP para os que tiveram dor dentária.(PERES et al., 2013). 

Podemos observar que problemas relacionados à 
saúde oral comprometem a qualidade de vida dos 
estudantes universitários da FURG. Fatores demográficos, 
socioeconômicos, de comportamentos de saúde e morbidade 
referida influenciaram os indivíduos, acarretando maiores 
níveis de impacto.  
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CONCLUSÃO 
 

Ficaram evidentes os impactos funcionais e psíquicos 
sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos 
universitários. Os fatores avaliados neste estudo contribuíram 
para esclarecer as características dos estudantes 
universitários que desenvolvem altos níveis de impactos nas 
atividades diárias.  

A partir destes resultados fica claro que as intervenções 
de saúde em populações universitárias com essas 
características deveriam focar seus esforços principalmente 
em estudantes de baixa renda e vindos de famílias com 
menor nível socioeconômico. Desenvolver serviços para 
atender as urgências odontológicas e investir em ações 
preventivas relacionadas a estilos de vida mais saudáveis 
dentro do ambiente universitário também se faz necessário. 
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TABAGISMO E CONHECIMENTO DE DOENÇAS 
TABACO-RELACIONADAS 
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INTRODUÇÃO 
 

O tabagismo é considerado, pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a principal causa de morte evitável no mundo. 
A OMS estima que, atualmente, um terço da população mundial 
adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes, e que 
80% vivam em 24 países, sendo 2/3 em países de baixa e média 
renda, onde a carga das doenças e mortes relacionadas ao 
tabaco é mais pesada. A OMS reportou, em 2014, uma 
prevalência de, aproximadamente, 47% de tabagismo em 
toda a população masculina mundial e de 12% da feminina. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014). 

No Brasil, no ano de 2008, existiam cerca de 25 milhões 
de fumantes, e uma prevalência de 17,2% na população de 
15 anos ou mais. Este panorama tem suscitado a formulação 
de políticas e programas específicos, com o objetivo de reduzir 
a atual prevalência. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 
9% de prevalência na população geral, até 2022. (BRASIL, 
2014). O hábito tabágico é responsável por, cerca de 200 mil 
mortes por ano, devido a doenças respiratórias, neoplásicas e 
cardiovasculares (BRASIL, 2014),o que gera enormes gastos 
para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em internações 
associadas a essas doenças, foram gastos, em torno de 
340 milhões de reais, no ano de 2005. (PINTO et al., 2010).  
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Neste panorama, surgiu o interesse de estudar uma 
população específica, a de universitários, que representam 
uma categoria de alta escolaridade e de possíveis 
replicadores de conhecimento e comportamento. Estudos 
internacionais relacionados ao tabaco, em ambiente 
universitário, em sua maioria, tratam da prevalência do fumo, 
cujas taxas variam muito, conforme o país e têm relação com 
o grau de desenvolvimento. Na Universidade Estadual de 
Tbilisi, na Geórgia (país localizado entre a Europa e Ásia), 
a prevalência de tabagismo chegou a 49%, e apresentou forte 
relação com o sexo, visto que 65% dos tabagistas eram 
homens (CHKHAIDZE et al., 2013). Na Síria, Universidade 
de Damasco demonstrou prevalência de tabagismo nos 
universitários de 21%, com a diferença de que, nos cursos 
que não são ligados à área da saúde, a proporção foi de 28%, 
e, na área da saúde, foi de 15%. A prevalência de tabagismo, 
em estudantes universitários, no Brasil, é muito ampla, 
variando de 5% (GRANVILLE-GARCIA et al., 2012) a 20%. 
(BOTELHO et al., 2011).  

Por outro lado, jovens universitários podem agir como 
multiplicadores de conhecimento, sendo importante que 
tenham um conhecimento adequado sobre os efeitos nocivos 
do fumo. (GARCÍA-LAGUNA et al., 2012). Estudos em diversos 
países mostram um conhecimento parcial sobre os efeitos do 
tabagismo nesta população, sendo geralmente maior entre 
universitários dos cursos da área da saúde e abrangendo, 
principalmente, o conhecimento sobre a neoplasia de pulmão 
(SALEIRO et al., 2008; HAN et al., 2012). Esse achado também 
foi observado na população geral. (OWUSU-DABO et al., 
2011), inclusive no Brasil (BORGES et al., 2009).  

Considerando que o conhecimento é um elemento 
fundamental para a mudança do hábito e o importante papel que 
o universitário pode ter na sua difusão, especialmente os da 
área da saúde(MENEZES et al., 2004), os autores deste 
capítulo analisaram o conhecimento existente sobre doenças 
relacionadas ao tabagismo entre universitários e seus fatores 
associados. Além disso, levou-se em conta que não há suficiente 
informação sobre o conhecimento que os jovens universitários 
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têm a respeito das doenças tabaco relacionadas no Brasil. Com 
as informações desta investigação, espera-se obter subsídios 
para melhorar as estratégias de controle do tabagismo. 
 
MÉTODO 
 

A metodologia deste estudo já foi minuciosamente 
descrita no Capítulo 2. Portanto, nessa seção, descreveremos 
apenas os desfechos tabagismo e conhecimento sobre 
doenças tabaco relacionadas. O desfecho tabagismo foi 
questionado da seguinte forma: “Quanto ao ato de fumar, 
você se considera:” e as opções de resposta foram: “fumante, 
ex-fumante, fumante ocasional e não fumante”. Para fins de 
análise, foi criada uma variável que agrupava fumante e 
fumantes ocasionais e ex-fumante e não fumantes. Foram 
analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, renda no 
último mês, cor da pele, situação conjugal, consumo de 
bebida alcoólica, amigo fumante, curso da saúde e tabagismo 
dos pais. 

O desfecho conhecimento das doenças tabaco-relacionadas 
foi avaliado por 12 patologias. Entre estas, nove foram questões 
sobre doenças reconhecidas por sua relação direta com o 
tabagismo (câncer de pulmão, infarto, bronquite crônica, 
acidente vascular cerebral, enfisema, câncer de boca, câncer de 
laringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga) e três não 
relacionadas ao tabaco (apendicite, câncer de pele, doença das 
articulações). As opções de resposta eram “sim; não; não sei”.  

Para fins de análise do conhecimento adequado, nas 
nove questões sobre doenças reconhecidas a resposta “não 
sei” foi agrupada com a resposta “não”, considerando ela 
incorreta. Nas três questões sobre doenças não relacionadas 
ao tabaco, a resposta “não sabe” foi agrupada com a resposta 
sim, considerando como incorreta. A partir do escore 
construído pela soma das respostas corretas, foi definido 
como adequado um escore de nove acertos ou mais entre 
12 pontos. (75% de acertos ou mais).  

Foram analisadas, enquanto fatores independentes, 
as seguintes variáveis: sexo (masculino ou feminino), idade 
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categorizada, cor da pele (brancos ou negros e outras), renda 
familiar no último mês (em quartis), anos de estudo da mãe 
categorizados, anos de estudo do pai categorizados, se o 
aluno tem companheiro(a), ano em que se encontra no curso 
(categorizado em primeiro ano ou outros), aluno de curso da 
saúde (definido como aluno da Enfermagem, Medicina, 
Educação Física, Psicologia e Ciências Biológicas), tabagismo 
dos pais (classificados como não tabagistas, algum deles 
tabagista e ambos ex-tabagistas), se o indivíduo é tabagista 
(sim ou não), se tem amigo tabagista (sim ou não), quanto ao 
consumo de álcool (sim ou não), Índice de Massa Corporal 
(IMC) (abaixo do peso, eutrófico, sobrepeso, obeso). 

Foi feita a análise descritiva com seus valores absolutos 
e relativos para as variáveis categóricas e, para as variáveis 
numéricas contínuas, foi calculada a média e desvio padrão. 
A associação entre cada variável e o desfecho foi avaliada pelo 
teste do qui-quadrado. Foram calculadas também as Razões 
de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança 
de 95% (IC95%) pelo método da regressão de Poisson.  

Para as análises ajustadas, foi aplicado um modelo 
conceitual de determinação causal. No primeiro nível, 
se encontravam as variáveis socioeconômicas (sexo, idade, 
cor da pele, renda, anos de estudo da mãe, anos de estudo 
do pai e situação conjugal); no segundo nível, estavam as 
variáveis comportamentais e de saúde (tabagismo dos pais, 
tabagismo do indivíduo, amigo tabagista, consumo de álcool e 
IMC); e no terceiro nível, estiveram: ano em que se encontra 
no curso, e se o curso era da área da saúde. 

A análise foi realizada com ajuste robusto de variância. 
Em cada nível todas variáveis eram incluídas no modelo, 
e posteriormente retiradas se tivessem um p >0,20. No caso 
de variáveis com três ou mais categorias e que apresentaram 
um ordenamento das RP, foi utilizado o teste de Wald para 
tendência linear; não havendo ordenamento se aplicava 
o teste de heterogeneidade. O valor p utilizado para 
significância foi <0,05 para testes bicaudais. 
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RESULTADOS 

 
O desfecho conhecimento sobre doenças tabaco 

relacionadas teve 10% (n=140) de missings; destes, a maioria 
era mulheres (60%), e 50% tinham idade entre 20 a 29 anos. 
A prevalência de tabagismo na amostra foi de 15,8%, ter 
amigo tabagista foi relatado por 77% dos respondentes e 
32,5% tinham pais tabagistas no momento do estudo. Entre 
os tabagistas 82,6% iniciaram sua experiência com o fumo 
antes dos 20 anos de idade e, destes, 19% antes dos 
15 anos. O consumo de álcool na amostra foi de 44% 
e mostrou-se um hábito associado com o fumo. Quanto à 
renda, esperava-se que na população em geral o tabagismo 
fosse mais prevalente nas classes sociais menos favorecidas, 
o que não se comprovou nestes universitários. A Tabela 8.1 
descreve os achados da análise bruta. 

A prevalência de conhecimento adequado (escore maior 
ou igual a nove) foi de 42,6% (IC95%: 39,9% a 45,3%). Entre 
as doenças tabaco relacionadas, aquelas com maior número 
de acertos foram: câncer de pulmão (99%), câncer de 
garganta e laringe (95%) e câncer de boca (93%). Aquela com 
menor índice de acertos foi câncer de bexiga (16%). Doenças 
respiratórias como bronquite crônica e enfisema tiveram 
índices de acertos de 86% e 75%, respectivamente. Outra 
categoria contemplada foram as doenças cardiocirculatórias, 
como infarto e acidente vascular cerebral, que obtiveram 
acertos de 85% e 70%, respectivamente. A descrição da 
frequência das respostas encontra-se na Tabela 8.2. 

 
 
 
 
 
 
 



 122 

Tabela 8.1 – Análise bivariada entre o desfecho tabagismo 
e fatores associados. Amostra de graduandos da FURG. 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.423). 

Variável 
Tabagista 

(%) 
Não 

tabagista (%) 
Valor-p 

Sexo   0,04 
Masculino 17,5 82,5  
Feminino  13,7 86,3  

Idade   0,2 
Até 19 anos 13,8 86,2  
20-29 anos 15,2 84,8  
30 anos ou mais 19,0 81,0  

Renda (em quartis)   0,3 
1º quartil (menor) 18,4 81,6  
2º quartil 16,3 83,7  
3º quartil 12,9 87,1  
4º quartil (maior) 16,1 83,9  

Cor da pele   0,8 
Branco 15,8 84,2  
Pretos, pardos e amarelos 15,1 84,9  

Tem Companheiro(a)   0,01 
Sim 13,0 87,0  
Não 19,4 80,6  

Bebida de álcool   <0,01 
Sim 25,6 74,4  
Não 8,1 91,9  

Amigo Fumante   <0,01 
Sim 19,5 80,5  
Não 3,7 96,3  

Curso da Saúde   0,03 
Sim 11,2 88,8  
Não 16,7 83,3  

Tabagismo dos pais   <0,01 
Não 10,7 89,3  
Sim 19,2 80,8  
Ex-tabagista 18,5 81,5  

Nota: %: Prevalência 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
 

Foram realizadas análises brutas e ajustadas para o 
desfecho conhecimento. No primeiro nível, após ajustes, 
manteve-se significativamente associada a idade. Observou-se 
um conhecimento maior nos grupos mais jovens e na faixa 
intermediária, que aumentou a probabilidade de conhecimento 
em mais de duas vezes em relação ao grupo de maior idade. 
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No segundo nível, nenhuma das variáveis apresentou 
associação significativa com o desfecho. No terceiro nível, 
as variáveis estudadas permaneceram associadas. Ser aluno 
de curso da área da saúde aumentou o desfecho em 45%, 
quando comparado aos outros cursos, e os calouros tiveram 
probabilidade 16% menor de ter o conhecimento adequado. 
As análises estão descritas na Tabela 8.3. 
 
Tabela 8.2 – Frequência das respostas das doenças 
tabaco-relacionadas em amostra de graduandos da FURG. 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.283). 

Doença Não Sim 

Câncer de pulmão 14 (0,9%) 1400 (99,1%) 
Infarto 211 (15,1%) 1184 (84,9%) 
Apendicite 1303 (96,7%) 45 (3,3%) 
Câncer de bexiga 1142 (84,3%) 212 (15,7%) 
Bronquite Crônica 196 (14,1%) 1195 (85,9%) 
Doença das articulações 994 (73,1%) 365 (26,9%) 
Enfisema 346 (24,9%) 1043 (75,1%) 
Acidente vascular cerebral 419 (30,2%) 968 (69,8%) 
Câncer de boca 98 (6,9%) 1310 (93,1%) 
Câncer de garganta e laringe 68 (4,8%) 1337 (95,2%) 
Câncer de pele 985 (72,6%) 372 (27,4%) 
Câncer de esôfago 416 (29,8%) 979 (70,2%) 

FONTE: Elaborada pelos autores. 

 
Tabela 8.3 – Análise bruta e ajustada da associação entre 
conhecimento de doenças tabaco-relacionadas e variáveis 
independentes em amostra de graduandos da FURG. 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.283). 

Variável % 
Bruta Ajustada 

RP (IC95%) RP (IC95%) 

Sexo  p=0,03 p=0,06 
Masculino 45,5 1,00 1,00 
Feminino 39,6 0,87 (0,76-0,99) 0,88 (0,77-1,00) 

Idade  p<0,01 p<0,01 
Até 19 anos 26,7 1,58 (1,23-2,01) 1,58 (1,23-2,04) 
20 – 29 anos 42,3 2,17 (1,38-2,81) 2,01 (1,53-2,65) 
30 anos ou mais 67,5 1,00 1,00 

Cor da pele  p=0,50 p=0,40 
Branco 40,9 1,00 1,00 
Preto, pardo ou amarelos 43,1 1,05 (0,90-1,24) 1,10 (0,91-1,32) 
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Continuação 

Variável % 
Bruta Ajustada 

RP (IC95%) RP (IC95%) 

Renda  p=0,10 p=0,07 
1º quartil (menor) 41,4 1,00 1,00 
2º quartil 38,7 0,93 (0,77-1,13) 0,91 (0,84-1,11) 
3º quartil 40,7 0,98 (0,80-1,20) 0,96 (0,79-1,18) 
4º quartil (maior) 47,9 1,15 (0,96-1,38) 1,15 (0,96-1,40) 

Anos de estudo do pai  p=0,10 p=0,30 
Até 7 anos  45,7 1,00 1,00 
8-10 anos 45,0 0,98 (0,81-1,18) 1,03 (0,84-1,26) 
11 anos 35,4 0,77 (0,62-0,96) 0,82 (0,64-1,04) 
12 anos ou mais 42,2 0,92 (0,79-1,08) 0,94 (0,78-1,12) 

Anos de estudo da mãe  p=0,05 p=0,70 
Até 7 anos 46,6 1,00 1,00 
8-10 anos 44,6 0,95 (0,78-1,17) 1,09 (0,81-1,29) 
11 anos 42,7 0,91 (0,74-1,12) 0,89 (0,88-1,44) 
12 anos ou mais 39,9 0,85 (0,72-1,01) 0,98 (0,80-1,25) 

Tem companheiro(a)  p=0,20 p=0,80 
Sim 43,9 1,00 1,00 
Não 40,8 1,07 (0,94-1,22) 1,02 (0,88-1,19) 

Índice de massa corporal  p=0,05 p=0,30 
15,0 – 18,49 kg/m² 25,0 1,00 1,00 
18,5 – 24,99 kg/m² 41,0 1,63 (0,95-2,82) 1,65 (0,93-2,92) 
25,0 – 29,99 kg/m² 45,5 1,82 (1,05-3,15) 1,73 (0,97-3,08) 
30,0 kg/m² ou mais 47,6 1,90 (1,08 (3,35) 1,70 (0,94-3,09) 
Consumo de bebida alcoólica  p=0,20 p=0,60 
Sim 40,9 1,00 1,00 
Não 44,0 0,92 (0,81-1,05) 0,96 (0,83-1,10) 

Tabagismo  p=0,20 p=0,50 
Sim 46,5 1,11 (0,94-1,31) 1,06 (0,89-1,28) 
Não 41,8 1,00 1,00 

Tabagismo dos pais  p=0,01 p=0,20 
Não fumante 38,4 1,00 1,00 
Ex-fumante 43,6 1,13 (0,96-1,33) 1,09 (0,82-1,30) 
Fumante 46,5 1,21 (1,03-1,41) 1,16 (1,43) 

Amigo fumante  p=0,40 p=0,20 
Sim 42,1 1,00 1,00 
Não 44,5 0,94 (0,82-1,09) 0,91 (0,79-1,06) 

Ano do curso  p=0,01 p=0,04 
Primeiro 36,4 0,81 (0,69-0,95) 0,84 (0,70-0,99) 
Outros 44,7 1,00 1,00 

Curso da Saúde  p=0,01 p=0,01 
Sim 57,5 1,45 (1,26-1,66) 1,45 (1,26-1,67) 
Não 39,7 1,00 1,00 

Nota: %: Prevalência do desfecho pelas categorias; RP: Razão de 
prevalências; IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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DISCUSSÃO 
 

Neste inquérito, a prevalência de 15,8% de tabagistas 
entre os universitários encontra-se dentro do que era esperado, 
nesta população. Pesquisas relacionadas aos cursos da saúde 
apresentam proporções menores que as descritas neste estudo 
(MENEZES et al., 2004; GRANVILLE-GARCIA et al., 2012). 
A prevalência nos cursos da saúde foi de 11%, no presente 
estudo, em concordância com os achados brasileiros. 
Na Universidade de Brasília, em uma pesquisa com discentes 
de vários cursos, abrangendo uma amostra significativa da 
instituição, 14,7% dos estudantes foram identificados como 
tabagistas (ANDRADE et al., 2006), resultado semelhante ao 
encontrado no presente estudo. A associação de consumo de 
bebidas alcoólicas e o ato de fumar foram apontados. 
Na Faculdade de Minas (FAMINAS), MG, 67% dos calouros 
relataram que fumam mais quando consomem álcool. 
(RODRIGUES et al., 2009). Esta relação também esteve 
presente neste estudo, com 25% dos estudantes associando os 
dois hábitos. 

Este estudo encontrou que, somente 42% dos alunos 
universitários, tinham um conhecimento definido como 
adequado sobre as doenças relacionadas ao tabaco, indicando 
que expressiva parte dos universitários conhecem, 
parcialmente, as doenças associadas ao fumo. Analisando as 
respostas, se observa que algumas doenças tiveram uma 
porcentagem elevada de acertos, como, por exemplo, câncer 
de pulmão e outras do trato respiratório. Em contrapartida, 
o conhecimento sobre a relação entre fumo, câncer de bexiga e 
AVC foi reconhecido por percentagens menores de 
entrevistados. Estes achados sugerem que determinadas 
doenças, principalmente as de via respiratória, são bem 
conhecidas como tabaco-relacionadas, enquanto outras não. 
Isso pode ocorrer pelo fato de a mídia ter divulgado mais essas 
relações e não divulgado outras. (CAVALCANTE, 2005).  

A associação entre idade e maior conhecimento ficou 
evidente nos dois extratos mais jovens, podendo significar 
que esses grupos, por terem menor idade, se educaram 
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em um contexto onde já haveria maior propaganda contra o 
tabagismo. Já no grupo de maior idade, em que a média foi de 
40 anos, essa propaganda teria sido recebida mais 
tardiamente, refletindo menor conhecimento. A associação 
dos fatores socioeconômicos tem sido discutida como um dos 
fatores determinantes de conhecimento. (BORGES et al., 
2009; KNUTH et al., 2009). No presente estudo, nenhuma 
associação significativa foi achada entre esses fatores e o 
desfecho. Observa-se, portanto, que não houve iniquidade no 
conhecimento sobre esse tema. Uma explicação para esse 
fato seria que o ingresso à universidade pelo ENEM tenha 
homogeneizado a amostra. Contudo, a diferença de renda 
entre o 1º e o 4º quartil foi superior a 10 vezes, tornando 
menos provável essa hipótese. 

Frequentar um curso da área da saúde (Medicina, 
Enfermagem, Educação Física, Psicologia e Ciências 
Biológicas), associou-se, significativamente, a um maior 
conhecimento sobre doenças associadas ao tabaco. Esse 
achado é similar a um estudo realizado em Lisboa, Portugal, 
que comparou o conhecimento entre estudantes de Medicina 
e de Engenharia. Com exceção do câncer de pulmão, todas 
as outras doenças listadas foram significativamente mais 
reconhecidas no grupo de alunos da medicina. (SALEIRO 
et al., 2008). Contudo, esse conhecimento maior parece não 
modificar o comportamento. Outro estudo português, realizado 
em Aveiro, demonstrou que, mesmo o alto nível de instrução 
entre discentes da área da saúde para fatores de risco, 
incluindo tabagismo, não modificou a probabilidade de ter 
hábitos nocivos à saúde (BRANDÃO et al., 2011). 

Outro fator associado ao conhecimento, neste estudo, 
foi a condição de ser calouro, já que os discentes com 
essa característica tiveram probabilidade de conhecimento 
adequado menor do que os alunos mais antigos, ainda quando 
se ajustou para a idade. Uma análise entre o desfecho e a 
variável calouro, segundo a área do curso, mostrou que essa 
associação se manteve somente nos cursos de saúde. Isso 
pode estar indicando que os estudantes obtêm informações e 
melhoram seu conhecimento no decorrer do curso. 
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Finalmente, considerando que 15,8% dos universitários 
eram fumantes, determinadas estratégias e programas para 
cessação do tabagismo devem ser elaborados, reforçando os 
agravos e ampliando as informações para outras patologias, 
além das mais divulgadas. Se a mudança de comportamento 
inicia com o reconhecimento do dano produzido (WUNSCH 
et al., 2010), é relevante enfatizar e ampliar a divulgação 
dessas doenças, pois isto poderia sensibilizar mais os 
indivíduos à cessação do tabaco. 

 
CONCLUSÃO 

 
O conhecimento sobre doenças relacionadas ao tabaco é 

baixo para doenças menos difundidas. Esse conhecimento está 
associado a ser mais jovem, a cursos da área da saúde e não 
ser calouro. Mesmo entre uma população de alto grau de 
instrução, parece ainda haver a necessidade de reforçar as 
campanhas de conscientização dos malefícios do cigarro e a 
ampliação das informações sobre o conjunto de doenças que 
produz o tabaco, além daquelas já consolidadas. Recomenda-se 
que, dentro da universidade, sejam abordados esses temas, 
principalmente entre os recém-ingressos e entre alunos não 
pertencentes aos cursos da área da saúde. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, A. P. A.; BERNARDO, A. C. C.; VIEGAS, C. A. A.; 
FERREIRA, D. B. L.; GOMES, T. C.; SALES, M. R. Prevalência e 
características do tabagismo em jovens da Universidade de Brasília. 
Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 32, n. 1, p. 23-8, 2006. 

BORGES, T. T.; ROMBALDI, A. J.; KNUTH, A. G.; HALLAL, P. C. 
Conhecimento sobre fatores de risco para doenças crônicas: estudo 
de base populacional. Cadernos de Saúde Pública, v. 25, n. 7, 
p. 1511-20, 2009. 

BOTELHO, C.; SILVA, A. M.; MELO, C. D. Tabagismo em 
universitários de ciências da saúde: prevalência e conhecimento. 
Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 37, n. 3, p. 360-6, 2011. 



 128 

BRANDÃO, M. P.; PIMENTEL, F. L.; CARDOSO, M. F. Impacto da 
exposição acadêmica no estado de saúde de estudantes 
universitários. Revista Saúde Pública, v. 45, n. 1, p. 49-58, 2011. 

BRASIL. Vigitel Brasil 2013: vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

CAVALCANTE, T. M. O controle do tabagismo no Brasil: avanços e 
desafios. Revista de Psiquiatria Clínica, v. 32, n. 5, p. 283-300, 2005. 

CHKHAIDZE, I.; MAGLAKELIDZE, N.; MAGLAKELIDZE, T.; 
KHALTAEV, N. Prevalência de tabagismo e fatores que o influenciam 
em estudantes de medicina e outros universitários em Tbilisi, Geórgia. 
Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 39, n. 5, p. 579-84, 2013. 

GARCÍA-LAGUNA, D. G.; GARCÍA-SALAMANCA, G. P.; 
TAPIERO-PAIPA, Y. T.; RAMOS, D. M. Determinantes de los estilos 
de vida y su implicación en la salud de jóvenes universitarios. Hacia 
la Promoción de la Salud, v. 17, n. 2, p. 169-85, 2012. 

GRANVILLE-GARCIA, A. F.; SARMENTO, D. J. S.; SANTOS, J. A.; 
PINTO, T. A.; SOUSA, R. V.; CAVALCANTI, A. L. Smoking among 
undergraduate students in the area of health. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 17, n. 2, p. 389-96, 2012. 

HAN, M. Y.; CHEN, W. Q.; WEN, X. Z.; LIANG, C. H.; LING, W. H. 
Differences of smoking knowledge, attitudes, and behaviors between 
medical and non-medical students. International Journal of 
Behavioral Medicine, v. 19, n. 1, p. 104-10, 2012. 

KNUTH, A. G.; BIELEMANN, R. M.; SILVA, S. G.; BORGES, T. T.; 
DEL DUCA, G. F.; KREMER, M. M.; HALLAL, P. C.; ROMBALDI, A. J.; 
AZEVEDO, M. R. Conhecimento de adultos sobre o papel da 
atividade física na prevenção e tratamento de diabetes e 
hipertensão: estudo de base populacional no Sul do Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 25, n. 3, p. 513-20, 2009. 

MENEZES, A. M. B.; HALLAL, P. C.; SILVA, F.; SOUZA, M.; PAIVA, L.; 
D’ÁVILA, A.; WEBER, B.; VAZ, V.; MARQUES, F.; HORTA, B. L. 
Tabagismo em estudantes de Medicina: tendências temporais e 
fatores associados. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 30, n. 3, 
p. 223-8, 2004. 

OWUSU-DABO, E.; LEWIS, S.; MCNEIL, A.; GILMORE, A.; 
BRITTON, J. Support for smoke-free policy, and awareness of 
tobacco health effects and use of smoking cessation therapy in a 
developing country. BMC Public Health, v. 11, n. 1, p. 572, 2011. 



 129 

PINTO, M.; UGÁ, M. A. Os custos de doenças tabaco-relacionadas 
para o Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, 
v. 26, n. 6, p. 1234-45, 2010. 

RODRIGUES JUNIOR, J. C.; FERRAZ, S. M. R.; BRUNO, R. X. 
Prevalência e perfil de tabagistas universitários ingressantes de 
uma instituição de ensino superior. Revista Pulmão RJ, v. 18, n. 1, 
p. 14-8, 2009. 

SALEIRO, S.; DAMAS, C.; GOMES, I. Hábitos tabágicos e 
conhecimento dos riscos do tabagismo em função da formação 
acadêmica em estudantes universitários. Revista Portuguesa de 
Pneumologia, v. 14, n. 2, p. 231-8, 2008. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on 
noncommunicable diseases 2010. Geneva, 2011.  

WUNSCH FILHO, V. et al. Tabagismo e câncer no Brasil: evidências 
e perspectivas. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 13, n. 2, 
p. 175-87, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

USO DE ÁLCOOL, TABACO E DE OUTRAS DROGAS 
ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
Lauro Miranda Demenech 

Lucas Neiva-Silva 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas é um importante 
problema de saúde pública, em nível mundial. Apesar das 
tentativas globais em reduzir o acesso e o consumo dessas 
substâncias, vários estudos têm demonstrando os efeitos 
negativos do seu uso para a saúde da população mundial. 
Diferentes populações, de diversos contextos culturais, sociais 
e econômicos podem apresentar padrões distintos de uso 
dessas substâncias (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS 
AND CRIME, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2009, 2014). Em relação aos estudantes universitários que 
ingressam no curso de graduação, majoritariamente formada 
por adultos jovens, essa entrada na universidade se 
caracteriza como um período de transição na sua vida e como 
um importante marco no seu desenvolvimento. Assim, 
o contato com novas experiências e vínculos sociais pode 
aumentar a vulnerabilidade dos jovens, influenciando o 
consumo de drogas lícitas e ilícitas. (ZEFERINO et al., 2015).  

Recentemente, além dessa transição entre etapas de 
vida, muitos indivíduos estão passando por transições sociais, 
culturais e geográficas. Em 2010, houve uma alteração na 
forma de ingresso aos cursos de graduação, na maioria das 
universidades públicas do Brasil. Nesse ano, o Ministério da 
Educação (MEC) propôs a unificação dos processos seletivos, 
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através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Esta 
mudança foi importante para aumentar a equidade e a 
democratização no acesso ao ensino superior. Além disso, 
contribuiu para a migração acadêmica dentro do país, 
permitindo aos indivíduos candidatarem-se a vagas por todas 
as regiões do país, com a realização de apenas uma prova. 

Novos desafios surgem com o aumento na parcela de 
indivíduos que migram de suas cidades para estudar. 
O distanciamento geográfico, social e cultural em qualquer 
população pode gerar uma redução significativa na integração 
psicossocial, podendo aumentar, consequentemente, o uso de 
drogas, como estratégia de enfrentamento. Avaliar esses 
indicadores, nesta população, permite abordar esta questão 
de forma mais precisa e compreensível. Desta forma, 
o levantamento de dados, unido à interpretação da atual 
conjuntura, embasa e facilita as decisões relativas a políticas, 
programas e intervenções sobre o uso de droga, de forma que 
sejam mais eficientes e bem-aceitas pelos estudantes.  

O objetivo deste capítulo é apresentar o uso de drogas 
lícitas e ilícitas entre estudantes universitários de graduação, 
tomando por base os resultados da pesquisa “Saúde dos 
Estudantes de uma Universidade Pública do Extremo Sul do 
País”. Para tanto, a título de contextualização, serão 
abordados a definição, a classificação e os tipos de uso das 
drogas, bem como os dados epidemiológicos relativos à 
prevalência e ao impacto do uso destas substâncias. 
Posteriormente, são apresentados e analisados os resultados 
relativos à pesquisa citada. 
 
DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE USO DE DROGAS 
 

Droga pode ser definida como “qualquer substância não 
produzida pelo organismo, que tem a propriedade de atuar 
sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações 
em seu funcionamento”. (CENTRO BRASILEIRO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS, 
2013, p. 7). Drogas psicoativas compreendem um conjunto de 
substâncias que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), 
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com a capacidade de modificar comportamento, humor e 
cognição (por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos). Drogas 
psicotrópicas consistem em um subconjunto de drogas 
psicoativas, que atuam também no SNC, com as mesmas 
características de modificar comportamento, humor e cognição, 
porém apresentam potencial de desencadear dependência por 
suas propriedades reforçadoras. (GALDURÓZ, 2011). 

As drogas psicotrópicas podem ser classificadas em três 
grupos, de acordo com a atividade que exercem no SNC: 
1) depressoras: são aquelas que reduzem a atividade do SNC, 
como o álcool, sedativos, ansiolíticos, inalantes ou solventes; 
2) estimulantes: são aquelas que aumentam a atividade do SNC, 
como o tabaco, anfetaminas, cocaína, crack; e 3) perturbadoras: 
são aquelas que alteram qualitativamente a percepção do 
SNC, como a maconha, algumas espécies de plantas e 
cogumelos, LSD-25, MDMA. (GALDURÓZ, 2011; CENTRO 
BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS 
PSICOTRÓPICAS, 2013). 

Para auxiliar na padronização entre as pesquisas sobre o 
uso de drogas nos diversos contextos, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) propõe que o uso de drogas seja dividido em: 
a) uso na vida, uso no ano; b) uso no mês; c) uso frequente e 
d) uso pesado. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1980). 
Estas definições são apresentadas a seguir: 

a) Uso na vida: quando o indivíduo fez uso de qualquer 
droga psicotrópica, pelo menos uma vez na vida;  

b) Uso no ano: quando o indivíduo utilizou uma ou mais 
drogas psicotrópicas, pelo menos uma vez nos últimos 
12 meses que antecedem a pesquisa/consulta;  

c) Uso no mês: quando o indivíduo usou uma ou mais 
drogas psicotrópicas, pelo menos uma vez nos 
últimos 30 dias que antecedem a pesquisa/consulta;  

d) Uso frequente: quando o indivíduo utilizou uma ou 
mais drogas psicotrópicas em seis ou mais vezes, nos 
últimos 30 dias que antecedem a pesquisa/consulta;  

e) Uso pesado: quando o indivíduo utilizou uma ou mais 
drogas psicotrópicas em 20 ou mais vezes, nos 
últimos 30 dias que antecedem a pesquisa/consulta. 
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Desta forma, evidências coletadas em diversas 
pesquisas podem ser agrupadas, comparadas, gerando um 
conhecimento mais amplo e sólido sobre esta temática. 
Na pesquisa que originou o presente capítulo, foi avaliado 
somente até o uso no mês, que, também, é considerado como 
“uso recente”. 
 
EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL, TABACO E DE 
OUTRAS DROGAS 
 

O uso de álcool está associado ao desenvolvimento de, 
pelo menos, 60 tipos de doenças (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2009) e, apesar disto, quase 2 bilhões de 
pessoas no mundo fazem uso regular dessa substância. 
(UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014). 
Estima-se que, em 2012, cerca de 3,3 milhões de mortes 
tenham sido causadas pelo uso de álcool, correspondendo a 
5,9% de todas as mortes nesse ano. Esta taxa é maior que, 
por exemplo, a proporção de mortes por HIV/AIDS (2,8%), 
tuberculose (1,7%) e violência (0,9%). Da mesma forma, 
5,1% da carga global de doenças foi atribuída ao álcool. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).  

O uso de tabaco aumenta o risco de morte por câncer de 
pulmão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC) 
e doenças respiratórias. O tabagismo responde por 71% dos 
casos de câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias 
e, aproximadamente, 10% das doenças cardiovasculares. 
É responsável, ainda, por 5 milhões de mortes entre adultos 
com idade igual ou superior a 30 anos. O uso de tabaco mata 
mais pessoas que HIV/AIDS, tuberculose e malária juntos. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009, 2012). 

Em 2012, foi estimado que, entre 162 e 324 milhões de 
pessoas (correspondendo a uma variação de 3,5% a 7,0% 
de toda a população com idade entre 15 e 64 anos), já haviam 
usado algum tipo de droga ilícita, no último ano. Este consumo 
é responsável por 0,4% do total de mortes e 0,9% da carga 
global de doenças.(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009; 
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014). 
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No cenário nacional, os dados do II Levantamento 
Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil: 
Estudo envolvendo as 108 maiores cidades do País – 
2005 apontam que, em toda a população, 74,6% já haviam 
usado álcool, pelo menos uma vez na vida, e 38,3% no último 
mês; 44,0% fizeram uso de tabaco na vida e 18,4% no mês; 
e 22,8% experimentaram alguma droga ilícita na vida e 
4,5% no último mês. A droga ilícita mais utilizada foi a 
maconha e as maiores frequências de uso das drogas ilícitas, 
em geral, estão nas faixas etárias de 18 a 24 anos e de 
25 a 34 anos. (CARLINI et al., 2007). 

Entre os estudantes universitários, foi realizado o 
I Levantamento Nacional sobre o uso de Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas, entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras. 
Este relatório aponta que 86,2% já haviam usado álcool uma 
vez na vida e 60,5%, no último mês; 46,7% fizeram uso de 
tabaco na vida e 21,6%, no último mês; 48,7% já provaram 
alguma droga ilícita, em suas vidas e 25,9% fez uso, no último 
mês. Nesta amostra representativa da população de 
universitários brasileiros, a droga ilícita mais usada foi a 
maconha, seguida pelos solventes e inalantes. O álcool foi 
mais prevalente na faixa etária dos 18 aos 24 anos, e o tabaco 
entre aqueles com mais de 35 anos. Já as drogas ilícitas entre 
os estudantes de 25 a 34 anos. (ANDRADE; DUARTE; 
OLIVEIRA,2010). 

Dessa forma, é possível observar que o estudante 
universitário está especialmente suscetível ao uso de drogas 
lícitas e ilícitas. Destaca-se o fato de que, conforme 
observado na revisão da literatura, a prevalência para todos 
os tipos de uso – na vida, no ano e no mês –, para todos os 
tipos de drogas, exceto tabaco e cogumelos, foi superior na 
população de universitários do Brasil, quando comparados à 
população geral. Associado a isso, vale salientar que a 
maioria das pessoas começa a usar drogas na juventude e 
que o início precoce do uso de drogas está associado a uma 
série de resultados negativos para a saúde. Os jovens têm 
cada vez mais acesso a uma ampla variedade de substâncias. 
Entretanto, é entre eles que as atividades de prevenção 
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têm mais resultado. (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS 
AND CRIME, 2014). 

Além disto, com o ENEM, o candidato não precisa mais 
se deslocar fisicamente para as cidades das universidades 
para concorrer a uma vaga. Com esta nova forma de seleção, 
pode haver uma parcela maior de indivíduos oriundos de 
outras regiões, que passam a morar sozinhos ou com amigos, 
tendo menor contato com familiares e distantes de sua cultura 
e de meio social. Estes três fatores podem estar associados 
ao uso de drogas lícitas e/ou ilícitas. 

Assim, a realização desta pesquisa poderá contribuir 
com o conhecimento sobre o padrão de uso de drogas e a 
identificação de fatores associados em universitários, bem 
como poderá ser relevante à comunidade acadêmica, 
no sentido de embasar e fortalecer políticas e ações voltadas 
a esta problemática. 
 

MÉTODO 
 

A metodologia desta pesquisa está de acordo com os 
procedimentos previamente explanados no Capítulo 2 deste 
livro. Entretanto, cabe destacar alguns aspectos sobre as 
questões metodológicas aplicadas, especificamente, sobre o 
uso de drogas. 

O instrumento utilizado foi um questionário autoaplicável 
e confidencial. As perguntas foram estruturadas, conforme 
preconizado pela OMS, para estudos sobre o uso de drogas 
com estudantes. Perguntou-se ao participante se já havia 
experimentado a substância, alguma vez na vida (uso na 
vida). Em caso afirmativo, era perguntado sobre o uso de 
maconha, pelo menos uma vez, nos últimos 12 meses que 
antecederam a pesquisa (uso no ano). Se sim, era perguntado 
se havia usado a substância, pelo menos uma vez no último 
mês (uso no mês) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1980). Também foram utilizadas questões do bloco geral 
do questionário da pesquisa. Nesse sentido, variáveis 
socioeconômicas, demográficas e comportamentais foram 
utilizadas para avaliar as suas relações com o uso de drogas 
lícitas e ilícitas.  
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Uma questão que merece certa atenção diz respeito 
à qualidade das respostas obtidas. Quando se avalia o 
uso de drogas, principalmente sobre as ilícitas, estão 
sendo abordadas questões estigmatizadas e, muitas vezes, 
associadas a comportamentos ilegais. Logo, é necessário 
criar estratégias para que o participante se sinta à vontade e 
com confiança em responder, da forma mais próxima à 
verdade. Esse foi um dos principais motivos de o grupo 
envolvido na pesquisa adotar um questionário autoaplicável 
(ou seja, que o próprio participante respondia), em vez de os 
indivíduos serem entrevistados. Além disso, para aumentar a 
sensação de confidencialidade, os questionários eram 
depositados, pelo próprio respondente, em uma urna, após o 
seu término, separados do termo de consentimento, para não 
haver identificação dos alunos. Desta forma, acredita-se ter 
aumentado a confiabilidade dos dados obtidos. 

Em relação aos procedimentos estatísticos, foi feita uma 
análise univariada para descrição da amostra, calculando a 
prevalência para o uso na vida, ano e mês das seguintes 
substâncias: álcool, tabaco, maconha, inalantes, cocaína, 
crack, ecstasy, LSD, ansiolíticos, sedativos e anfetaminas. 
Também foi conduzida a análise bivariada, com a finalidade 
de descrever o perfil do uso de drogas entre os estudantes 
desta universidade. Para isso, foi calculada a frequência do 
uso das substâncias, de acordo com as variáveis de 
exposição. Foi utilizado o teste qui-quadrado para 
heterogeneidade, a fim de verificar diferença significativa da 
prevalência do desfecho, entre as categorias das variáveis. 
Também foi utilizado o teste qui-quadrado para tendência 
linear de modo a testar a hipótese de uma relação positiva ou 
negativa entre a prevalência do desfecho e as variáveis 
independentes categóricas ordinais.  

As diferenças entre as categorias foram descritas em 
razões de prevalência (RP), com os respectivos intervalos de 
confiança de 95% (IC95%) e valores p. Para esta análise 
bivariada, foram utilizadas, como desfecho, as seguintes 
variáveis: álcool, no último mês; tabaco, no último mês; 
maconha, no último mês; cocaína, na vida; drogas sintéticas, 
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no último mês (categoria combinando uso de LSD e Ecstasy); 
e uso de medicações, sem prescrição, no último mês 
(categoria combinada do uso de anfetaminas, sedativos e 
ansiolíticos). O uso de crack e inalantes não foi utilizado neste 
procedimento, em função da sua baixa prevalência. 

 
RESULTADOS 

 
Os resultados relativos à prevalência de uso na vida, ano 

e mês das drogas avaliadas, neste estudo, estão expostos na 
Tabela 9.1. Para o uso na vida, a substância mais utilizada foi o 
álcool, seguida por tabaco, maconha, medicações, drogas 
sintéticas, cocaína, inalantes e crack. Para o uso no ano e no 
mês, a substância mais utilizada também foi o álcool, 
entretanto, a maconha passa a ocupar o segundo lugar, sendo 
seguida pelo tabaco, medicações, sintéticas, cocaína e 
inalantes, não havendo casos de uso de crack. 

 
Tabela 9.1 – Prevalências de uso na vida, no ano e no mês 
de drogas ilícitas entre estudantes de graduação da FURG. 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.423). 

Substância 
Uso na vida 
% (IC95%) 

Uso no ano 
% (IC95%) 

Uso no mês 
% (IC95%) 

Álcool 96,3 (95,3-97,3) 84,2 (82,2-86,2) 70,6 (68,2-73,0) 
Tabaco 46,1 (43,5-48,7) 21,4 (19,3-23,6) 16,1 (14,2-18,0) 
Maconha 40,5 (37,9-43,1) 23,9 (21,7-26,1) 16,8 (14,8-18,8) 
Inalantes 8,8 (7,3-10,3) 2,1 (1,4-2,8) 0,9 (0,4-1,4) 
Cocaína 10,9 (9,3-12,5) 3,5 (2,5-4,5) 1,3 (0,7-1,9) 
Crack 0,6 (0,2-1,0) 0 0 

Sintéticas 12,7 (10,9-14,4) 7,8 (6,4-9,2) 3,8 (2,8-4,8) 
Ecstasy 9,1 (7,6-10,6) 4,6 (3,5-5,7) 2,0 (1,3-2,7) 
LSD 9,8 (8,3-11,3) 5,9 (4,7-7,1) 2,8 (1,9-3,7) 

Medicações 25,2 (23,0-27,4) 13,1 (11,4-14,9) 8,5 (7,0-10,0) 
Ansiolítico 13,1 (11,4-14,9) 7,1 (5,8-8,4) 4,7 (3,6-5,8) 
Sedativo 13,7 (11,9-15,5) 7,3 (5,9-8,7) 4,8 (3,7-5,9) 

Anfetaminas 10,0 (8,4-11,6) 3,6 (2,6-4,6) 1,9 (1,2-2,6) 

Nota: %: Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95% 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
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A Tabela 9.2 apresenta os dados relativos ao perfil do 
estudante que relatou uso, no último mês, para cada substância 
(exceto para a cocaína, cuja análise foi feita com o uso na vida). 
Antes de discutir os resultados, faz-se necessário analisar a 
variável “migração acadêmica”. Na Tabela 9.2, a categoria 
RG/Pel/SJN refere-se às cidades de Rio Grande, Pelotas e São 
José do Norte. O campus principal da universidade em questão 
está localizado na cidade de Rio Grande e os dois outros 
municípios estão localizados a, no máximo, 60 km de distância 
daquela. Ou seja, entende-se que os alunos não precisam se 
afastar de suas cidades de origem, a ponto de diminuir, 
significativamente, o contato com suas famílias ou rede de 
amigos. A categoria “Outras do RS” se refere a outras cidades 
do estado do Rio Grande do Sul, em que é necessário haver um 
deslocamento maior, com a proporcional redução do tempo de 
contato com familiares e amigos, em sua cidade de origem. Por 
fim, a terceira categoria se refere aos alunos que vieram de 
outros estados brasileiros, com significativa redução em suas 
relações familiares e sociais. A seguir são destacados os 
principais resultados associados ao tipo de droga analisada 
(variável de desfecho): 

Álcool (no último mês): esteve associado, significativamente, 

aos indivíduos do sexo masculino, mais jovens, vindos de 
outros municípios (ou seja, diferentes de Rio Grande, Pelotas 
e São José do Norte, cidades geograficamente próximas ao 
campus central da FURG), que moram sozinhos ou com os 
pares, solteiros, sem prática religiosa e que relataram ter 
algum amigo que já fez uso de droga ilícita. Não houve 
influência da cor da pele e nem da existência de um familiar 
que já fez uso de droga ilícita. 

Tabaco (no último mês): esteve associado significativamente 
aos indivíduos mais velhos, solteiros, sem prática religiosa, 
com familiar ou amigo que já fizeram uso de drogas ilícitas. 
Não houve diferenças relacionadas ao sexo, cor da pele, 
cidade que morava antes de ingressar na FURG, com quem 
mora, atualmente.  

Maconha (no último mês): indivíduos do sexo masculino, 
mais jovens, vindos de outros municípios, que moram 
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sozinhos ou com os pares, solteiros, sem prática religiosa, 
com familiar ou amigo que já fizeram uso de drogas ilícitas. 
A única variável que não teve relação foi a cor da pele. 

Cocaína (no último ano): indivíduos do sexo masculino, 
mais velhos, moradores do município de Rio Grande (ou seja, 
não migraram para estudar), sem prática religiosa, com 
familiar ou amigo que já fizeram uso de drogas ilícitas. A cor 
da pele, com quem mora, atualmente, e o status de 
relacionamento não tiveram relação com o uso dessa 
substância. 

Sintéticas (no último mês): indivíduos do sexo 
masculino, mais jovens, vindos de outros municípios, que 
moram sozinhos ou com os pares, solteiros, sem prática 
religiosa, com familiar ou amigo que já fizeram uso de drogas 
ilícitas. A cor da pele não esteve relacionada ao uso desta 
substância. 
 
Tabela 9.2 – Características associadas ao uso de drogas 
entre estudantes de graduação da FURG. Rio Grande, RS, 
2015 (N=1.423). 

Variável 
Drogas 

Álcool¹ 
% 

Tabaco¹ 
% 

Maconha¹ 
% 

Cocaína² 
% 

Sintéticas¹ 
% 

Medicação¹ 
% 

Sexo p=0,001 p=0,316 p<0,001 p<0,001 p=0,013 p=0,003 

Feminino 66,8  15,0  13,2  6,5  2,6  10,7  

Masculino 74,7  17,0 20,7  15,6  5,1  6,3 

Idade p<0,001* p=0,099* p<0,001* p<0,001* p=0,001* p=0,731 

18 a 21 anos 73,1  15,4  23,0  5,6 5,3  8,5 

22 a 25 anos 77,5  13,9  19,9  13,4  4,5  7,6 

26 a 29 anos 72,2 16,6  11,1  17,6  2,0 7,9 

30 anos ou mais 58,4 20,0 3,4 12,3 0,7 10,0 

Cor da pele p=0,277 p=0,998 p=0,090 p=0,248 p=0,796 p=0,313 

Branca 70,9 16,0 17,6  10,4 3,7  9,0 

Preta, parda 
ou amarela 

69,9 16,1 13,5 12,8 4,1 7,1 

Migração 
acadêmica 

p<0,001* p=0,165* p<0,001* p=0,008* p=0,001* p=0,966* 

RG/ Pel / SJN 65,4 15,1  13,3  12,2  2,9 8,5 

Outras do RS 80,2  17,2  19,5  10,8 4,0  9,4 

Outras fora do RS 81,0 18,7 27,1 5,6 7,9 8,0 

Com quem mora p<0,001 p=0,058 p<0,001 p=0,767 p<0,001 p=0,136 

Com a família 65,0 14,4 12,0 12,4 2,1 7,9 

Sozinho 81,6 17,5 21,0 9,5 6,3 12,5 

Com os pares 83,7 20,1 28,9 12,5 7,7 8,8 
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Continuação 

Variável 

Drogas 

Álcool¹ 
% 

Tabaco¹ 
% 

Maconha¹ 
% 

Cocaína² 
% 

Sintéticas¹ 
% 

Medicação¹ 
% 

Relacionamento p<0,001 p<0,001 p<0,001 p=0,642 p<0,001 p=0,456 

Solteiro 76,0 20,3 23,9 10,2 6,5 9,2 

Namorando ou 
casado 

67,2 13,2 12,0 11,0 2,0 8,1 

Prática 
Religiosa 

p<0,001* p<0,001* p<0,001* p=0,003* p<0,001 p=0,769 

Nunca 76,0 21,0 25,4 13,7 6,1 8,4 

Anualmente 79,0 13,8 15,2 9,1 3,8 8,5 

Mensalmente 69,8 13,4 11,9 10,7 2,3 10,1 

Semanalmente 
ou diariamente 

47,0 10,3 4,5 6,3 0,4 7,5 

Familiar 
usa/usou 

droga ilícita 
p=0,644 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p=0,037 p=0,011 

Não 70,6 14,3 14,8 8,7 3,5 7,8 

Sim 72,3 27,8 31,5 25,7 6,7 13,5 

Amigo 
usa/usou 

droga ilícita 
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p=0,056 

Não 58,4 7,6 2,9 3,1 0,2 6,7 

Sim 77,9 21,3 24,9 15,3 6,0 9,7 

Nota: %: Prevalência por categoria; ¹: Uso no mês; ²: Uso na vida; *: Teste 
qui-quadrado para tendência linear. 
FONTE: Elaborada pelos autores. 
 

Medicações (no último mês): indivíduos do sexo 
feminino e que relataram ter familiar que já fez uso de drogas 
ilícitas. Todas as outras variáveis não tiveram relação ao uso 
dessas substâncias. 
 

DISCUSSÃO 
 

O primeiro aspecto importante a se destacar relaciona-se 
à prevalência do uso dessas substâncias. Em geral, o uso de 
substâncias psicoativas entre estudantes de graduação 
da FURG foi superior à população brasileira em geral 
(LARANJEIRA, 2014; CARLINI et al., 2007) e superior à 
amostra representativa de estudantes universitários do Brasil 
(ANDRADE; DUARTE; OLIVEIRA, 2010). As únicas drogas, 
cujas prevalências foram inferiores, são os inalantes e o 
crack. É possível que essa menor prevalência observada 
nessas substâncias tenha relação com a alta renda familiar 
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desta amostra (mediana = R$ 3.000,00, conforme dados 
apresentados no Capítulo 2). Crack e inalantes são substâncias 
conhecidas por serem de baixa qualidade, efeito rápido e baixo 
custo, sendo comumente usadas por populações de extrema 
vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. (MOURA 
et al., 2012). 

Outra situação que merece atenção consiste na 
inversão da posição de substâncias mais utilizadas entre 
tabaco e maconha. Como visto, quando observado o uso na 
vida (ou seja, experimentação), o tabaco é superior. 
Entretanto, quando observamos o uso no ano e no mês (uso 
recente), a maconha supera o tabaco, em prevalência (apesar 
de que os intervalos de confiança se sobreporem, o que os dá 
a condição de serem, estatisticamente, equivalentes). 
Acredita-se que esse fato se deve tanto a uma redução do 
uso de tabaco, fomentada por uma maior percepção de risco 
à saúde associada ao seu uso, como ao aumento do uso de 
maconha, também devido à redução da percepção de risco 
associado. (JOHNSTON et al., 2014).  

O tabaco, por ser uma substância lícita, passa por uma 
série de legislações que regulam o seu uso, proibido em 
locais fechados, diminuindo seu espaço para divulgação na 
mídia, bem como ampliando a divulgação de seus efeitos 
negativos à saúde. (SCHMIDT et al., 2011). A maconha, por 
sua vez, vem ganhando espaço, devido tanto a novas 
pesquisas que indicam os seus possíveis efeitos terapêuticos 
em algumas condições médicas (HILL, 2015), quanto a 
movimentos a favor de sua descriminalização e legalização. 

O uso de medicamentos sem prescrição, seja por uma 
automedicação, ou por uso recreativo, é um fenômeno global. 
(McCABE et al., 2014). O fácil acesso a essas substâncias é um 
dos principais fatores que contribuem para esta alta prevalência. 
O uso de Ansiolíticos e Sedativos, de forma significativa nesta 
população, deve-se a grande pressão exercida pelo ambiente 
acadêmico como um todo. Muitas vezes, tomar uma medicação 
é a solução mais “fácil” ou “rápida” encontrada pelos estudantes. 
(McCABE et al., 2014).  
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Um resultado que vai de encontro ao que se esperava 
relaciona-se ao uso de Anfetaminas, tendo como principais 
medicações a Ritalina®. Acreditava-se que seria elevada a 
prevalência desta categoria, mas esta foi a medicação 
menos prevalente. Uma das possíveis explicações é que os 
respondentes podem não ter entendido que a Ritalina® era 
equivalente à anfetamina. Substâncias como anfetaminas 
costumam ser bastante usadas pela população acadêmica, 
em função dos seus efeitos incluírem falta de sono, aumento 
na energia e concentração. (ANDRADE; DUARTE; OLIVEIRA, 
2010; McCABE et al., 2014). 

As drogas sintéticas tiveram uma prevalência moderada, 
configurando-se como a terceira categoria de substâncias 
ilícitas mais utilizada nesta população. Drogas como o LSD 
e o Ecstasy estão, geralmente, vinculadas à cultura de festas 
eletrônicas e raves, bastante comuns entre estudantes 
universitários. (PALAMAR; GRIFFIN-TOMAS; OMPAD, 2015; 
EDLAND-GRYT; SANDBERG; PEDERSON, 2017). 

Em relação ao perfil do estudante, conforme as diversas 
substâncias avaliadas, o resultado central é de que drogas 
diferentes são utilizadas por perfis de usuários diferentes. 
Observa-se um perfil semelhante entre o indivíduo que relata 
o uso de álcool, da maconha e de drogas sintéticas. 
É possível pensar que estes indivíduos estejam sob um risco 
maior de se envolver em uso simultâneo e/ou recorrente 
dessas três substâncias, ou seja, utilizar, em um mesmo 
momento, álcool, maconha e alguma droga sintética (ou cada 
uma delas em dias diferentes). Desta forma, estes estudantes 
também estariam sob maior risco das formas agudas dos 
prejuízos dessas substâncias, como a overdose. (OLIVEIRA 
et al., 2013). Destaca-se que são estas substâncias as quais 
possuem uma relação, tanto com a migração acadêmica, 
quanto com opção de morar sozinho ou com os pares. 

Enumeram-se três fatores que podem explicar essa 
associação: o primeiro é o afastamento da família e, 
consequentemente, falta de monitoramento familiar e das regras 
impostas pelos cuidadores (ANSARI; VALLENTIN-HOLBECH; 
STOCK, 2015); o segundo é uma maior susceptibilidade 
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de modelagem do comportamento, bem como da influência 
exercida pelos pares (ZEFERINO et al., 2015); o terceiro seria a 
privação de integração psicossocial, pois indivíduos que migram 
de suas cidades se afastam geográfica, cultural e socialmente de 
seus contextos prévios, podendo sofrer com essas adaptações e 
usar substâncias psicoativas como estratégia de enfrentar esse 
sofrimento. (HYMAN; SINHA, 2009).  

O estudante que relata uso de tabaco é, principalmente, 
aquele de maior idade e que relatou ter um familiar ou amigo 
que já fez uso de drogas ilícitas. É possível que essa parcela 
mais velha ainda carregue consigo a dependência desta 
substância, desde anos anteriores. Este costumava ser um 
comportamento socialmente aceito e bastante incentivado 
pela mídia, além de não se ter tanto conhecimento e 
divulgação dos seus efeitos negativos, bem como por haver 
poucas políticas de saúde focadas na sua redução. 
(SCHMIDT et al., 2011). 

O uso recente de cocaína, ou seja, no último mês, foi 
baixo. Portanto, para traçar o perfil do usuário, foram 
adotados os dados relativos ao uso na vida. Para este uso, 
observou-se um perfil diferente das outras substâncias ilícitas, 
estando associado a ser do sexo masculino, ao fato de ser 
mais velho e morador do município de Rio Grande. 
Semelhante às outras drogas ilícitas, este usuário também 
apresentou maior probabilidade de ter familiar ou amigo que já 
fez uso de drogas ilícitas. Acredita-se que outras 
características não se mostraram associadas a este uso, 
em função da questão temporal, pois é difícil estabelecer 
relação com características recentes sobre um uso que pode 
ter se dado em qualquer momento da vida do indivíduo. 

O uso de medicações sem prescrição médica (seja para 
automedicação ou por uso recreativo) foi mais prevalente entre 
indivíduos do sexo feminino, que relataram ter familiar que já 
fez uso de droga ilícita. Desse modo, a relação entre maior 
automedicação com o sexo feminino já está bem estabelecida. 
(ANDRADE; DUARTE; OLIVEIRA, 2010). Em relação ao 
relato da existência de um familiar que já fez uso de droga 
ilícita, é possível que os exemplos obtidos na família sirvam 
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de modelo para os comportamentos do indivíduo, mesmo que 
não sejam saudáveis, o que pode criar um ambiente propício à 
automedicação. (KASSA; TADESSE; YILMA, 2014). Esta foi 
a substância com o perfil menos contrastante (menos 
características associadas), possivelmente em função de a 
automedicação não ser estigmatizada ou proibida, nem ser 
percebida como um comportamento de risco ou com potencial 
prejuízo à saúde, e, portanto, mais difundida entre diversos 
segmentos dos universitários. 

Salienta-se que a prática religiosa apareceu como uma 
variável de proteção em praticamente todos os usos de 
substâncias, com exceção das medicações sem prescrição. 
Entende-se que esse efeito protetor se deva ao fato de que os 
preceitos religiosos podem tornar os indivíduos menos 
sujeitos a comportamentos desviantes e estigmatizados, tal 
como o uso de drogas. (GOMES et al., 2013).  

 
CONCLUSÃO 

 
O presente capítulo se propôs a fazer um aporte teórico 

sobre a questão do uso de substâncias psicoativas, situando-se, 
mais especificamente, dentro do contexto universitário. Além 
disso, também foi proposto apresentar os dados da pesquisa 
original, conduzida pelos autores deste capítulo. Foi identificado 
que a prevalência do uso de substâncias lícitas e ilícitas, entre os 
estudantes de graduação da FURG, foi elevada, principalmente 
se comparada à população geral do Brasil e à amostra nacional 
de universitários brasileiros.  

Por fim, foram identificados os perfis dos usuários de 
álcool, tabaco, maconha, cocaína, drogas sintéticas e 
medicações. Constatou-se que, de forma geral, cada substância 
tem perfis de uso diferentes. Dessa forma, a abordagem para 
prevenção e tratamento deve levar em consideração esses 
perfis, com o intuito de aumentar o potencial de efetividade das 
intervenções.  
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CAPÍTULO 10 
 

PRÁTICAS SEXUAIS E USO DE PRESERVATIVOS 
ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
Laísa Rodrigues Moreira 

Simone dos Santos Paludo 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O ingresso no ensino superior não está atrelado apenas 
ao desenvolvimento profissional e ao estudo, mas a tudo 
aquilo que a universidade pode oferecer. Por esse motivo, 
o contexto universitário demanda que diversos temas sejam 
abordados, o que fica evidente no decorrer deste livro. 
A transição para esse novo cenário possibilita uma série de 
novas experiências, inclusive experiências sexuais. 

A iniciação sexual acontece, na maior parte das vezes, 
na adolescência. (ANDRADE; DUARTE; OLIVEIRA, 2010; 
DELATORRE; DIAS, 2015). Contudo, é na transição para 
a vida adulta que a sexualidade é vivenciada de forma 
mais autônoma, representando uma etapa importante de 
emancipação. É comum que os jovens migrem de outros 
municípios, estados e/ou países para estudar, fato que acaba 
por gerar um real afastamento dos familiares e das suas 
regras, ao mesmo tempo em que favorece o contato com 
diferentes grupos sociais e promove questionamentos sobre a 
própria sexualidade. (AQUINO; BRITO, 2012).  

Nesse cenário, estudantes podem experimentar novos 
papéis sociais e sexuais, à medida que assumem um 
papel mais ativo em suas próprias vidas. A universidade 
também favorece o processo de autonomia, ao exigir do 
estudante recursos cognitivos, emocionais e sociais para lidar 



 148 

com um novo contexto de vida, que não é tão organizado, 
estruturado e permeado por vigilância, quando comparado ao 
ambiente escolar. (SOUZA; LOURENÇO; SANTOS, 2016; 
TEIXEIRA; CASTRO; ZOLTOWSKI, 2012). No entanto, nem 
sempre os jovens apresentam maturidade e/ou condições 
plenas para assumir tantas tarefas pertinentes às mudanças 
que o ingresso a cursos superiores impõe, e acabam por se 
envolver em práticas de risco. 

Outro ponto importante para a reflexão diz respeito ao 
conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva, obtido 
em outros momentos do desenvolvimento. Parte-se do 
pressuposto de que o estudante universitário tem alto grau de 
escolaridade e, portanto, um retrospecto que o permite tomar 
decisões saudáveis, no que diz respeito às práticas sexuais. 
No entanto, essa afirmação nem sempre está correta. Chen e 
colaboradores (2008) apontaram que o conhecimento sobre 
infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e HIV/Aids 
e questões relacionadas à saúde reprodutiva são ainda 
incipientes. À medida que não percebem os riscos a que 
estão expostos, negligenciam comportamentos protetivos 
como, por exemplo, o uso de preservativos.  

Castro e colaboradores (2016) investigaram 1.448 
universitários, com idades entre 16 e 29 anos, e verificaram 
que uso do preservativo masculino foi referido por 99% dos 
estudantes, que afirmaram já ter tido relações sexuais. Mas, 
69,5% deles não fizeram uso dele, em todas as relações, 
evidenciando a fragilidade da proteção. Os pesquisadores 
afirmaram que a população de universitários está altamente 
exposta a IST’s. É importante, ainda, considerar que o grupo 
de universitários está exposto a outros comportamentos de 
risco, como o uso de álcool e outras drogas, os quais, muitas 
vezes, representam o exercício de emancipação para os 
jovens, e não o risco.  

Tratando-se do contexto universitário, é interessante 
ampliar essa discussão, uma vez que os estudantes possuem 
diferentes experiências e práticas sexuais. Conforme 
evidenciado, embora a população de universitários tenha 
conhecimento sobre temas, como práticas sexuais e uso 
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de preservativos, o assunto nem sempre é discutido, além de 
poder ocorrer certa lacuna entre o conhecimento adquirido e a 
prática. Diante disso, o objetivo deste capítulo é descrever 
resultados gerais sobre as práticas sexuais e o uso de 
preservativos em universitários dos cursos de graduação 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), campi 
Rio Grande − RS, 2015. Almeja-se, também, suscitar 
possíveis implicações para políticas a serem adotadas na 
universidade. 
 
MÉTODO 
 

Neste capítulo, serão apresentadas análises de dados 
da seção do questionário sobre a vida sexual dos 
universitários, a qual teve como foco de investigação: relações 
sexuais, métodos contraceptivos e uso de preservativos. Para 
a apresentação dessa temática, deu-se atenção especial às 
análises descritivas. Análises bivariadas e multivariáveis 
também compuseram o volume final da dissertação, que deu 
origem a este capítulo, e podem ser encontradas em Moreira 
(2016). Outras análises mais detalhadas sobre o uso de 
preservativos podem também ser acessadas no artigo de 
Moreira, Dumith e Paludo (2018).  

Todas as análises descritivas apresentadas, aqui neste 
capítulo, indicam as frequências absolutas e relativas. Em um 
primeiro momento, estão descritas as proporções encontradas 
para as seguintes variáveis de caracterização da amostra: 
sexo (feminino/masculino), idade, em anos (18-19, 20-24, 
25-29, 30 ou mais), situação de relacionamento (solteiro/a, 
namorando, casado/vive junto, separados/desquitados ou 
viúvos), com quem mora (sozinho; família; amigos, pensionato 
ou casa do estudante) e se tem filhos (não, sim).  

Após, é apresentada a descrição de variáveis, 
relacionadas à vida sexual, considerando todos os 
universitários que já tiveram relações sexuais. Essas variáveis 
são: idade na primeira relação sexual (anos) (≤14, 15 a 17, 
18 ou mais), uso de preservativo na primeira relação sexual 
(não/sim), se alguma vez foi forçado a ter relação sexual 
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(não/sim), se já fez sexo em troca de dinheiro, favores ou 
vantagens (não/sim), se já pagou para manter relações 
sexuais (não/sim).  

Por último, são apresentadas análises descritivas sobre 
os universitários que tiveram relações sexuais, pelo menos 
uma vez, nos 12 meses anteriores à coleta de dados, 
e demais variáveis pesquisadas. O período de 12 meses foi 
selecionado, a fim de ter um período recordatório menor para 
minimizar a possibilidade de viés de memória, nesse sentido. 
Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico 
Stata, versão 13.1. 
 
RESULTADOS 
 

O estudo contou com a participação de 1.423 universitários, 
de cursos de graduação da FURG, número que representa 
82% do total de elegíveis. Quanto às perdas e recusas, houve 
270 (15,5%) e 43 (2,5%), respectivamente. Do total de 
participantes, 50,7% eram mulheres, sendo a maior parte da 
amostra constituída por adolescentes e jovens, com idades de 
18 a 24 anos (63,4%), conforme apresentado na Tabela 10.1. 
Sobre a situação de relacionamento, foi demonstrado que há, 
predominantemente, indivíduos casados/que vivem juntos ou 
que estão namorando, categorias que, juntas, correspondem 
a 57,9% dos participantes. Morar com a família foi frequente 
entre os universitários (66,4%) e 16,5% relataram ter filhos. 

 
Tabela 10.1 – Breve descrição dos universitários participantes 
da pesquisa. Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.423). 

Variável N (%) 

Sexo  
Feminino 711 (50,7) 
Masculino 690 (49,3) 

Idade (anos)  
18-19 210 (16,1) 
20-24 619 (47,3) 
25-29 206 (15,8) 
30 ou mais 272 (20,8) 
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Continuação 

Variável N (%) 

Situação de relacionamento  
Solteiro/a 559 (39,5) 
Namorando 477 (33,8) 
Casado/vive junto 340 (24,1) 
Separados/desquitados ou viúvos 36 (2,6) 

Com quem mora  
Sozinho 177 (12,5) 
Família 938 (66,4) 
Amigos, pensionato ou casa do estudante 298 (21,1) 

Tem filhos  
Não 1.184 (83,5) 
Sim 234 (16,5) 

Nota: N: Valor absoluto; %: Prevalência 
FONTE: Elaborada pelas autoras. 

 
Em relação às questões sobre a vida sexual dos 

participantes, podemos destacar que, quando a pesquisa foi 
conduzida, 91,5% (n=1.295) dos universitários já tinham 
iniciado a vida sexual (ver Tabela 10.2). Dos indivíduos 
que tiveram relações sexuais, pelo menos uma vez na vida, 
68,6% tiveram a primeira relação sexual antes dos 18 anos, 
sendo que 14,8% iniciou a vida sexual com idade igual 
ou inferior a 14 anos. Na primeira relação sexual, 
72,9% disseram ter utilizado preservativo. Situações de risco 
como, por exemplo, as ocorrências de relação sexual forçada 
(2,5%) também foram investigadas, e estão apresentadas na 
Tabela 10.2. 

Quanto aos universitários que tiveram relações sexuais, 
pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à coleta de 
dados (n=1.226), chama a atenção o percentual elevado de 
pessoas que tiveram relação sexual sob efeito de álcool 
(46,9%; n=1.223) (ver Tabela 10.3). Na última relação sexual, 
foi encontrado que 41,5% dos universitários fizeram uso de 
preservativo e apenas 29,2% relataram ter utilizado 
preservativo em todas as relações sexuais dos últimos 
12 meses. A última relação sexual ocorreu com parceiro casual 
para 24% dos respondentes, e a maior parte dos universitários 
teve a última relação com pessoas do sexo oposto. 
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Tabela 10.2 – Descrição de variáveis investigadas na seção 
sobre a vida sexual dos universitários da FURG. Essas 
variáveis consideram os que tiveram relações sexuais, pelo 
menos, uma vez na vida. Rio Grande, RS, 2015 (N=1.295). 

Variável N (%) 
Já teve relação sexual  

Não 120 (8,5) 
Sim 1.295 (91,5) 

Idade na primeira relação sexual (anos) (n=1.288*)  

≤14  190 (14,8) 
15 a 17 693 (53,8) 
18 ou mais 405 (31,4) 

Uso de preservativo na primeira relação sexual (n=1.289*)  

Não  349 (27,1) 
Sim 940 (72,9) 

Alguma vez foi forçado a ter relação sexual (n=1293*)  

Não 1.261 (97,5) 
Sim 32 (2,5) 
 Já fez sexo em troca de dinheiro, favores ou vantagens (n=1.293*) 
Não 1.249 (96,6) 
Sim 44 (3,4) 

Já pagou para manter relações sexuais (n=1.295*)  

Não 1.177 (90,9) 
Sim 118 (9,1) 

Nota: N: Valor absoluto; %: Prevalência; n: Valor absoluto por categoria; 
*: Número de universitários considerando aqueles que tiveram relações 
sexuais pelo menos uma vez na vida. 
FONTE: Elaborada pelas autoras. 

 
É importante frisar que os percentuais apresentados na 

Tabela 10.3 são referentes a parte da amostra de 
universitários, não a todos os participantes. Isso porque, 
120 participantes nunca tiveram relações sexuais e 66 pessoas 
não tiveram relações sexuais nos 12 meses anteriores à 
participação na pesquisa, ou seja, 186 universitários não foram 
incluídos nestas análises. Somado a isso, os números 
apresentados nas tabelas, por vezes, diferem em relação às 
variáveis-filtro sobre relações sexuais, em função de alguns 
universitários deixarem questões em branco. 
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TABELA 10.3 – Descrição da amostra de universitários da 
FURG quanto às variáveis investigadas na seção sobre 
práticas sexuais e uso de preservativos, considerando 
apenas os universitários que tiveram relações sexuais pelo 
menos uma vez nos 12 meses anteriores à coleta de dados. 
Rio Grande, RS, 2015 (N=1.226). 

Variável N (%) 

Teve relações sexuais pelo menos uma vez  
nos últimos 12 meses 

 

Não* 186 (13,2) 
Sim 1.226 (86,8) 

Relações sexuais sob efeito de álcool nos últimos 
12 meses (n=1.223) 

 

Não 650 (53,1) 
Sim 573 (46,9) 

Uso de preservativo em todas as relações sexuais 
dos últimos 12 meses (n=1.217) 

 

Não 862 (70,8) 
Sim 355 (29,2) 
Tipo de parceiro na última relação sexual (n=1.212)  

Parceiro fixo 921 (76,0) 
Parceiro não fixo (casual) 291 (24,0) 

Sexo da última pessoa com quem teve 
relações sexuais (n=1.215) 

 

Do mesmo sexo que o entrevistado 86 (7,1) 
Do sexo oposto ao do entrevistado 1.129 (92,9) 
Uso de preservativo na última relação sexual (n=1.215)  
Não 711 (58,5) 
Sim 504 (41,5) 

Nota: N: Valor absoluto; %: Prevalência; n: Valor absoluto por categoria; 
*: Número de universitários que nunca tiveram relações sexuais (n=120) 
+ número de universitários que tiveram relações sexuais pelo menos uma 
vez na vida, mas não tiveram relações sexuais nos 12 meses anteriores à 
realização da pesquisa (n=66). 
FONTE: Elaborada pelas autoras. 
 

DISCUSSÃO 
 

Um passo fundamental para que se possa pensar em 
estratégias de mudança é conhecer a população de interesse. 
O grupo de universitários incluídos na presente pesquisa foi, 
predominantemente, composto por adolescentes e jovens, o que 
também foi identificado em um levantamento realizado com 
universitários das 27 capitais brasileiras. (ANDRADE; DUARTE; 
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OLIVEIRA, 2010). Ainda que esse grupo etário tenha sido mais 
frequente, os universitários compõem um grupo heterogêneo e 
as necessidades dos demais grupos precisam, também, ser 
consideradas, tanto no que diz respeito à saúde sexual e 
reprodutiva, quanto a outros temas e peculiaridades inerentes a 
cada fase do desenvolvimento humano. 

O início da vida sexual é destacado como um 
acontecimento importante (DELATORRE; DIAS, 2015) e, por 
vezes, acontece em um momento precoce da vida sexual, fato 
que gera vulnerabilidade às consequências já citadas, mas 
que também tem implicações desenvolvimentais. Andrade, 
Duarte e Oliveira (2010) destacam, em um estudo com 
universitários de capitais brasileiras, que cerca de metade dos 
participantes iniciou a vida sexual entre 15 e 18 anos de 
idade, e 16% teve a primeira relação sexual com idade igual 
ou inferior a 14 anos. No cálculo do percentual citado, 
os autores consideram a amostra como um todo, até mesmo 
aqueles que nunca tiveram relações sexuais (12%) e os não 
respondentes (5%). Esse dado difere das análises realizadas 
no presente estudo, que indicam que 14,8% dos que tiveram 
relações sexuais iniciaram essa experiência com idade igual 
ou inferior a 14 anos. Isso significa que uma parcela 
importante dos universitários da instituição de ensino superior 
já esteve envolvida em práticas sexuais, desde o início da 
adolescência, sugerindo que as ações de prevenção e 
promoção de saúde precisam ser iniciadas, ainda na escola, 
e continuadas na universidade. 

Diante de uma vida sexual ativa, universitários, entre 
outros segmentos populacionais, estão sujeitos à ocorrência 
de infecção por IST’s e HIV/AIDS, além de gravidez que não 
tenha sido desejada e aborto. (MA et al., 2009; SOMBA et al., 
2014; ZHOU et al., 2013). Por esse motivo, o uso de 
preservativo é uma estratégia que atua na prevenção de 
desfechos desfavoráveis, a qual é adotada pela Política 
Nacional de Enfrentamento da Aids. (BRASIL, 2012). Sobre o 
uso de do preservativo na primeira relação sexual, 
a prevalência encontrada no presente estudo (72,9%) foi 
semelhante àquela identificada no estudo de Costa, Rosa 
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e Battisti (2009) (71,4%), realizado com universitários do Sul 
do Brasil, pesquisando acerca do uso de preservativos 
masculinos. Contudo, os dados mostram que há certo número 
de universitários que não se protegeram na primeira relação 
sexual, o que precisa ser considerado no planejamento de 
estratégias preventivas. 

Embora a literatura aponte o preservativo como um 
método bastante conhecido e utilizado pelos universitários 
(ALVES; LOPES, 2008, SILVA et al., 2010, DELATORRE; DIAS, 
2015, BORGES et al., 2010), a prevalência de seu uso na última 
relação sexual foi de apenas 41,5% entre os participantes que 
tiveram relações sexuais, pelo menos uma vez, nos 12 meses 
anteriores à coleta de dados. Essa proporção é considerada 
baixa, se comparada aos 60% encontrados em estudo realizado 
no Brasil, população geral, cujos participantes foram jovens com 
idades de 15 a 24 anos. (CALAZANS et al., 2005).  

Uma pesquisa conduzida no Sul do Brasil demonstrou 
que, dentre os universitários participantes, a prevalência foi de 
61,4%, o que ressalta a necessidade de atenção especial 
para os alunos de graduação da FURG. Em universitários de 
outros países, foram identificadas prevalências de 44,2% 
na China (MA et al., 2009), 47,2% no Canadá (MILHAUSEN 
et al., 2013) e 63,8% nos Estados Unidos (EL BCHERAOUI; 
SUTTON; HARDNETT; JONES, 2013) para o uso de 
preservativo na última relação sexual.  

Nesse sentido, também chama atenção que apenas 
29,2% dos universitários tenham utilizado preservativos em 
todas as relações sexuais, dos últimos 12 meses. Estudos 
sobre a proporção de uso de preservativos por grupos 
demonstram que homens (MILHAUSEN et al., 2013), pessoas 
com parceiro casual (CALAZANS et al., 2005), mais jovens 
(SILVEIRA et al., 2005), entre outros grupos, apresentam 
ocorrência maior uso de preservativo. 

Conforme já mencionado, é preocupante que quase 
metade (47%) dos universitários incluídos nas análises da 
Tabela 10.3 tiveram relações sexuais sob efeito de álcool nos 
12 meses anteriores à coleta de dados. Pillon, O'Brien e Chavez 
(2005), em estudo com universitários de 18 a 26 anos de idade 
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que estavam no primeiro ano de cursos de graduação, 
identificaram prevalência de 10% de uso de álcool ou outras 
drogas antes de ter relação sexual, mais frequente entre 
homens. Por vezes o uso de álcool pode ser visto como uma 
forma de facilitar as interações entre os indivíduos e seus 
potenciais parceiros sexuais. (BELLIS et al., 2008).  

Possíveis relações entre o uso de álcool e determinados 
comportamentos sexuais de risco são exploradas na literatura, 
inclusive no que diz respeito ao número de parceiros sexuais 
e ao uso de preservativos. (SANTELLI et al., 2001, BELLIS 
et al., 2008). Somado a isso, o consumo de álcool e de outras 
drogas, uma parte da violência tem se apresentado 
relacionada (MINAYO & DESLANDES, 1998; NORMAN et al., 
2012; REICHENHEIM et al., 2011), a diferentes pontos de 
vista para explicar essa relação – biológicos, sociais, 
psicológicos, entre outros (ZALESKI & SILVA, 2011). 
Considerando que o álcool tem se mostrado a droga mais 
utilizada entre os universitários (ANDRADE; DUARTE; 
OLIVEIRA, 2010), é possível que parte desse grupo esteja 
vulnerável, tanto a problemas relacionados ao álcool, quanto 
àqueles que tenham relação à saúde sexual e reprodutiva. 

Embora questões de violação de direitos sexuais e 
reprodutivos não fossem diretamente o foco de investigação 
da dissertação que originou esse capítulo, verificou-se que 
23 universitários (2,5%) relataram a ocorrência de relação 
sexual forçada, alguma vez na vida. Isso demonstra a 
necessidade de investigações mais aprofundadas e de 
estudos voltados, diretamente, para o tema. Situações de 
violência ocorrem nos mais diversos contextos e trazem 
consequências importantes às vítimas. A literatura aponta o 
surgimento de problemas futuros, incluindo consequências 
para a vida pessoal e profissional, como sofrimento, 
isolamento, ansiedade, dificuldades para dormir, entre outras. 
(POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2013).  

Diante disso, ações direcionadas para a prevenção da 
violência e das suas vítimas são fundamentais. Cabe salientar 
que 9,1% dos participantes pagou para ter relações sexuais e 
3,4% fez sexo em troca de dinheiro, favores ou vantagens. 
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Essa última questão revela que possíveis situações 
de exploração sexual estejam presentes no contexto 
universitário. Essas variáveis nem sempre são abordadas 
nesse contexto, mas merecem ser focalizadas em outros 
estudos. Revelar os riscos presentes permite o planejamento 
de ações mais efetivas, no futuro. 

Muitas informações puderam ser identificadas com a 
presente pesquisa, entretanto, o número de perdas configura 
uma importante limitação, pois aqueles que não responderam 
podem diferir, em algumas características, dos universitários 
que participaram da pesquisa. (GORDIS, 2014). O fato de 
muitos respondentes terem deixado em branco algumas 
questões pode ter produzido um viés em determinadas 
medidas de prevalência, em especial as que se referem a 
comportamentos de risco, como o não uso de preservativos e 
relações sexuais sob efeito de álcool. Estas medidas 
podem estar subestimadas, se os universitários que não 
responderam sejam aqueles mais propensos a adotar tais 
comportamentos.  

A inclusão de variável específica sobre a frequência de 
relações sexuais poderia ser interessante quanto aos temas 
abordados. O foco deste capítulo foi descritivo, no entanto, como 
próximo passo, é interessante que seja realizada uma análise de 
subgrupos, para um melhor direcionamento das ações.  
 
CONCLUSÃO 
 

Uma universidade acolhedora pode contribuir para que 
temas como sexualidade, violência e drogas sejam abordados 
e “desmistificados”, tendo em vista as necessidades 
dos alunos. Acolher os que buscam auxílio é importante, 
além de trabalhar com estratégias preventivas. Além disso, 
é significativo avaliar as ações que se realiza.  

Desse modo, os dados deste consórcio de pesquisa 
mostram alguns caminhos a seguir. Porém, essa iniciativa 
precisa ser levada adiante, a fim de que o conjunto de 
informações fornecido possa embasar a prática e trazer 
melhorias para a saúde dos universitários. 
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CAPÍTULO 11 
 

À GUISA DE CONCLUSÃO 
 

Samuel C. Dumith 

 
 

Coube a mim a valiosa incumbência de realizar o 
fechamento deste livro. Primeiramente, destaco a iniciativa de 
realizar este “consórcio de pesquisa” ao colega Lauro Miranda 
Demenech. Mesmo quando eu achava a ideia de estudar os 
universitários de FURG de pouca relevância, ele levou adiante 
o seu plano, que ganhou corpo com a adesão dos colegas de 
mestrado, culminando nesta interessante obra, que o leitor 
teve a oportunidade de conhecer. Surgiu dele, também, 
o convite para, juntos, organizarmos este livro e, dessa 
forma, divulgarmos os resultados obtidos com os graduandos 
para a própria comunidade acadêmica. Emito, ainda, meus 
cumprimentos ao nosso ex-aluno do PPGSP Ewerton Luiz 
Porto Cousin Sobrinho, que teve uma atuação muito 
importante, auxiliando os colegas na coleta dos dados e 
montando o banco de dados da pesquisa. 

É preciso confessar que ter coordenado este trabalho de 
pesquisa, ao lado do professor Silvio Omar Macedo Prietsch, 
não foi uma tarefa árdua, uma vez que houve total empenho 
por parte do grupo de alunos (ex-mestrandos do PPGSP) 
em realizar o trabalho. É verdade que alguns se empenharam 
mais do que outros, mas, se não fosse o trabalho coletivo de 
todo o grupo, provavelmente a pesquisa não seria levada a 
campo. Suponho que tenha sido um momento de aprendizado 
para todos os autores deste livro, que expuseram aqui os 
seus dados, já “digeridos” para facilitar a assimilação do leitor. 
Talvez alguns capítulos tenham ficado “científicos” demais. 
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Porém, isso também é um desafio para quem faz ciência: 
escrever de forma simples e acessível, de modo que não 
apenas os seus pares compreendam.  

Este livro nos “banqueteia” com uma diversidade de 
informações sobre a saúde dos estudantes universitários de 
graduação da FURG. Tratam-se de dados inéditos, que 
poderão ser de interesse, tanto dos alunos, quanto dos seus 
familiares, como daqueles que ocupam cargos de chefia na 
universidade, podendo chegar, até, aos gestores municipais. 
Tendo em vista que a amostra do estudo foi selecionada de 
forma aleatória, é possível extrapolar os resultados para todo 
o universo amostral, ou seja, alunos de graduação da FURG. 
É razoável considerar, também, que os dados possam ser 
generalizados para outros estudantes de graduação das 
universidades federais, no estado do Rio Grande do Sul. 

A fim de não ser demasiadamente repetitivo, enumerarei 
apenas alguns achados de cada capítulo, que chamaram a 
atenção, ao menos a mim, em particular. Alguém já sabia que 
os alunos do curso de medicina possuem renda familiar maior 
ados alunos de todas as demais unidades educacionais, 
mesmo em uma universidade pública? Ou que, um em cada 
quatro universitários, apresentam, ao menos, dois fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, mesmo sendo adultos 
jovens? E, se postularmos, que um em cada três estudantes 
utilizam suplementos alimentares, aliados à prática de 
atividades físicas, não parece um valor elevado? E o que 
comentar acerca do dado de que 40% dos indivíduos, com 
peso normal, estão insatisfeitos com sua imagem corporal?  

E onde está a conscientização com a saúde bucal, 
numa amostra em que quase metade dos indivíduos não 
costumam usar fio dental? Bem, pelo menos os alunos de 
hoje estão fumando menos do que seus pais (16% versus 
32%, respectivamente). Porém, estão usando mais maconha do 
que cigarro (17% versus 16%, respectivamente) e, além 
disso, estão “investindo” em medicamentos e drogas sintéticas, 
o que, juntos, atingem mais de 10% deste público, isto é, 
aproximadamente um em cada 10 estudantes. Um dia, estes 
mesmos indivíduos transmitirão estes hábitos a outras gerações. 
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O dado de que, em torno de 50% dos alunos tiveram relações 
sexuais sob efeito do álcool, nos últimos 12 meses seria melhor 
se não fosse verdade, não é mesmo?  

Finalizando, incentivamos outros alunos e/ou professores 
a conduzir pesquisas com o público de estudantes da FURG. 
O que trouxemos, nesta pesquisa, foi, simplesmente, 
um modesto diagnóstico de saúde dos universitários, apesar 
de ser o primeiro de que temos conhecimento, em Rio 
Grande. Outras questões relevantes também precisam ser 
levantadas, como, por exemplo, doenças crônicas, saúde 
mental (estresse e depressão), distúrbios musculoesqueléticos, 
dentre tantas outras. No entanto, se nenhuma ação for 
tomada, os esforços serão de pouca valia. É recomendável, 
portanto, que sejam feitos estudos semelhantes, ao longo do 
tempo, para permitir um monitoramento da saúde dos 
universitários. Em suma, a nossa meta consiste em criar um 
ambiente propício e favorável para acolher nossos filhos, 
netos, amigos, irmãos e aqueles que estão inseridos na nossa 
rede de relacionamentos. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO 
 
 

PESQUISA “Saúde dos Estudantes de uma Universidade Pública do 
Extremo Sul do Brasil” 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

– Este questionário pretende coletar informações sobre questões 
gerais de saúde.  

– As respostas são confidenciais e o preenchimento é individual. 
Contamos com a sua colaboração e sinceridade.  

– O questionário será constituído, em sua maior parte, por 
questões de múltipla escolha, nas quais você deve marcar com 
um “X” a alternativa que mais se enquadra com a sua resposta. 

– Em algumas das perguntas, é possível marcar mais de uma 
alternativa. Quando isso ocorrer, será indicado na própria questão. 

 

BLOCO A  
 

Data: ____/____/2015 
 

RESPONDA ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
 

1. Seu sexo? 
(0) masculino 
(1) feminino 

 

2. Data de Nascimento: ____/____/____ 
 

3. Cidade em que você nasceu: _______________________ 
Estado: ____ País: ____________ 

 

4. Você morava em Rio Grande antes de ingressar na FURG? 
(0) não → Qual cidade você morava? _________________ 

E estado? ____ 
(1) sim 
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5. Qual é o seu peso atual? ______ (Kg) e a sua altura? 
______ (cm) 

 
6. Qual é a sua situação de relacionamento atual? 

(0) Solteiro(a) 
(1) Namorando 
(2) Casado(a) ou tem companheiro(a) / “Vive junto”  
(3) Separado(a) ou desquitado(a) 
(4) Viúvo(a) 

 
7. Como você se classifica em termos de cor de pele? 

(0) Branca 
(1) Preta 
(2) Parda 
(3) Amarela 

 
8. Com quem você mora? (se necessário, marque mais de 

1 opção) 
(0) Sozinho  
(1) Com os pais, padrasto/madrasta ou parentes 
(2) Com filhos 
(3) Cônjuge/companheiro/namorado(a) 
(4) Amigos 
(5) Pensionato 
(6) Casa do estudante 

 
9. Você tem filhos? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
10. Qual a sua religião? 

(1) Católica 
(2) Espírita 
(3) Evangélica 
(4) Judaica 
(5) Umbanda/candomblé 
(6) Budismo/Oriental 
(7) Não tenho religião  
(8) Outra → Qual? _____________________ 
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11. Que importância a religião tem na sua vida? 
(0) muita 
(1) mais ou menos importante 
(2) pouca 
(3) nenhuma 

 
12. Não contando situações como casamento, batizado e 

enterros, com que frequência você tem frequentado os 
serviços ou atividades religiosas? 
(0) nunca 
(1) anualmente 
(2) mensalmente 
(3) semanalmente 
(4) diariamente 

 
AGORA, GOSTARIA DE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS 

A RESPEITO DA SUA RENDA 
 

13. No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade 
remunerada vinculada à Universidade (bolsa de iniciação 
científica, estágio extracurricular remunerado, bolsa PET, etc)? 
(0) Não 
(1) Sim, até 20h semanais 
(2) Sim, até 40h semanais 
(3) Sim, com mais de 40h semanais 

 
14. No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade 

remunerada NÃO vinculada a Universidade (emprego com 
carteira assinada, trabalho como autônomo)? 
(0) Não 
(1) Sim, até 20h semanais 
(2) Sim, até 40h semanais 
(3) Sim, com mais de 40h semanais 

 
15. No mês passado, quanto receberam as pessoas da sua família? 

R$ PESSOA 1: __ __ __ __ __ (ESSA PESSOA É VOCÊ) 
R$ PESSOA 2: __ __ __ __ __ 
R$ PESSOA 3: __ __ __ __ __ 
R$ PESSOA 4: __ __ __ __ __ (SE MAIS DE 4 PESSOAS, 
SOMAR NESTA RENDA) 
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16. Você recebe algum outro benefício da FURG 
(alimentação, transporte ou moradia)? 
(0) não 
(1) sim → Quais? (marque mais uma se necessário)  

(0) alimentação 
(1) transporte 
(2) moradia 
(3) outro → Qual? __________________________ 

 
AGORA, AS PERGUNTAS SERÃO SOBRE SEU PAI 

(ou aquele que exerce a figura paterna na sua vida – 
por exemplo, padrasto, tio, padrinho, etc.) 

 
17. Ele está vivo?  

(0) não 
(1) sim 

 
18. Quantos anos de estudo (em anos completos) ele 

tem/teve? ____ 
 

19. Qual é/era a profissão dele? ______________________ 
(tipo de trabalho que exerce e, se possível, o local) 

 
20. Ele está empregado no momento? 

(0) Não  
(1) Sim  
(8) Não se aplica 
(9) Não sei 

 
AGORA, AS PERGUNTAS SERÃO SOBRE SUA MÃE 
(ou aquela que exerce a figura materna na sua vida – 

por exemplo, madrasta, tia, madrinha, etc.) 
 

21. Ela está viva? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
22. Quantos anos de estudo (em anos completos) ela 

tem/teve? ____ 
 

23. Qual é/era a profissão dela? ______________________ 
(tipo de trabalho que exerce e, se possível, o local) 
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24. Ela está empregada no momento? 
(0) Não  
(1) Sim 
(8) Não se aplica 
(9) Não sei 

 
AGORA, GOSTARIA DE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS 

SOBRE SUA GRADUAÇÃO  
 

25. Em que ano você ingressou (entrou) na FURG? __ __ __ __ 
 

26. Qual o seu curso atualmente? ______________________ 
 

27. Em que ano do curso você está? 
(0) 1º ano (1º/2° semestre) 
(1) 2º ano (3º/4º semestre) 
(2) 3º ano (5º/6º semestre) 
(3) 4º ano (7º/8º semestre) 
(4) 5º ano (9º/10º semestre) 
(5) 6º ano (11º/12º semestre) 
(6) Outros 

 
28. Quantos anos de duração tem seu curso? ____ anos 

 
29. Este curso de Graduação é: 

(0) O primeiro que estou cursando 
(1) Já comecei outro curso, mas não me formei 
(2) Já sou graduado(a) em outra faculdade 

 
30. Em qual(is) turno(s) você estuda? (Marcar mais de um se 

necessário) 
(0) Manhã 
(1) Tarde 
(2) Noite 

 
31. No último semestre, você: 

(0) Passou em todas disciplinas 
(1) Reprovou em uma disciplina 
(2) Reprovou em duas  
(3) Reprovou em três ou mais disciplinas 
(4) Estou no meu primeiro semestre na FURG, logo não fui 

aprovado, nem reprovado em nenhuma disciplina. 
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AGORA, VAMOS FAZER ALGUMAS PERGUNTAS 
SOBRE A SUA SÁUDE 

 
32. Você tem alguma doença cardiovascular (doença 

do coração)? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
33. Está satisfeito com sua imagem corporal (aparência)? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
AGORA, VAMOS FALAR SOBRE ATIVIDADE FÍSICA 

 

PARA RESPONDER A ESSAS PERGUNTAS, VOCÊ DEVE 
SABER QUE: 
→ATIVIDADES FÍSICAS FORTES são as que exigem grande 
esforço físico e que fazem respirar muito mais rápido que o normal. 
→ATIVIDADES FÍSICAS MÉDIAS são as que exigem esforço físico 
médio e que fazem respirar um pouco mais rápido que o normal. 
→ EM TODAS AS PERGUNTAS SOBRE ATIVIDADE FÍSICA, 
RESPONDA SOMENTE SOBRE AQUELAS QUE DURAM, PELO 
MENOS,10 MINUTOS SEGUIDOS. 

 
PENSE APENAS NAS ATIVIDADES QUE VOCÊ FAZ NO SEU 

“TEMPO LIVRE”, POR ESPORTE, LAZER OU EXERCÍCIO FÍSICO. 
 

34. Quantos dias por semana você faz caminhadas, no seu 
tempo livre? 
(0) Nenhum → PULE PARA A QUESTÃO 36 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias 

 
35. Nos dias em que você faz essas caminhadas, quanto tempo, 

no total, elas duram por dia? __ __ horas __ __ minutos 
 

36. Quantos dias por semana você faz atividades físicas 
FORTES, no seu tempo livre? Por ex.: correr, fazer 
ginástica de academia, pedalar em ritmo rápido, praticar 
esportes competitivos. 
(0) Nenhum → PULE PARA A QUESTÃO 38 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias 
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37. Nos dias em que você faz essas atividades, quanto tempo, 
no total, elas duram por dia? __ __ horas __ __ minutos 

 

38. Quantos dias por semana você faz atividades físicas 
MÉDIAS, no seu tempo livre? Por ex.: nadar ou pedalar 
em ritmo médio, praticar esportes por diversão. 
(0) Nenhum → NÃO RESPONDA A PRÓXIMA QUESTÃO (39) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) dias 
 

39. Nos dias em que você faz essas atividades, quanto tempo, 
no total, elas duram por dia? __ __ horas __ __ minutos 

 

PENSE, AGORA, SOBRE SUA ALIMENTAÇÃO NO ÚLTIMO ANO.  
 

DESDE ABRIL, DO ANO PASSADO, COM QUE FREQUÊNCIA 
VOCÊ COMEU CADA UM DOS SEGUINTES ALIMENTOS? 
 

• Marque um “X” no quadrado referente a cada alimento. 
Não deixe alimentos em branco. 

• Caso você tenha mudado de hábito, no último ano, o período 
de tempo que deve ser considerado é sempre o maior. 

 

 

ALIMENTO 

Menos 
que 1x 

por 
MÊS 

2-3x 
por 

MÊS 

1-2x por 
SEMANA 

3-4x por 
SEMANA 

5 ou + 
vezes 

por 
SEMANA 

40. Hambúrgueres, bauru, 
cheesburgers, xis 

     

41. Bife ou carne assada      

42. Frango frito      

43. Cachorro-quente 
ou pizza 

     

44. Presunto ou embutidos      

45. Molhos para salada, 
maionese comum 

     

46. Margarina ou manteiga      

47. Ovos      

48. Bacon ou salsicha      

49. Queijo ou requeijão      

50. Leite integral      

51. Batatas fritas      

52. Chips,salgadinho 
ou pipoca 

     

53. Sorvete      

54. Bolo, bolacha, pastel, 
massas folhadas 

     



 178 

AGORA, SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 
 

Referente ao consumo de bebidas alcoólicas, responda 
conforme o seu sexo: 
 

55. HOMENS: Nos últimos 30 dias, você chegou a consumir 
5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única 
ocasião? (5 doses de bebida alcoólica são 5 latas de 
cerveja, 5 taças de vinho ou 5 doses de cachaça, whisky 
ou qualquer outra bebida alcoólica destilada). 
(0) Não  
(1) Sim 

 

56. MULHERES: Nos últimos 30 dias, você chegou a consumir 
4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única 
ocasião? (4 doses de bebida alcoólica são 4 latas de 
cerveja, 4 taças de vinho ou 4 doses de cachaça, whisky 
ou qualquer outra bebida alcoólica destilada). 
(0) Não 
(1) Sim 

 

VAMOS FALAR SOBRE O SEU HÁBITO DE TOMAR (REALIZAR) 
A REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ 

 

57. Você toma café da manhã? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 59 
(1) Sim 

 

58. Se sim, qual a frequência? 
(0) Raramente 
(1) Às vezes 
(2) Sempre 

 

VAMOS FALAR, AGORA, SOBRE FUMAR (TABAGISMO) 
 

59. Quanto ao ato de fumar você se considera: 
(0) Fumante (Fuma mais de 1 cigarro por dia) 
(1) Ex-fumante (Parou de fumar há mais de 6 meses, sem 
se importar quanto fumava) 
(2) Fumante ocasional (menos de um cigarro por dia) 
(3) Não fumante (nunca fumou cigarros ou semelhantes) → 

PULE PARA A QUESTÃO 63 
 

60. Qual a idade que você começou a fumar? ____ (anos completos) 
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61. Quantos cigarros você fuma ou fumava por dia? ______ cigarros. 
 

62. Por quantos anos você fuma ou fumou? ____ (anos completos) 
 

63. Seus pais são ou foram fumantes (marque mais de uma se 
for necessário)? 

(0) Sim, meu pai 
(1) Sim, minha mãe 
(2) Sim, meu pai é ex-fumante 
(3) Sim, minha mãe é ex-fumante 
(4) Nenhum deles fuma ou fumou. 

 

64. Na sua opinião, das doenças relacionadas abaixo, qual ou 
quais, podem ser produzidas pelo hábito fumar: 

 

64a Câncer de pulmão (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64b. Infarto (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64c. Apendicite (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64d. Câncer de bexiga (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64e. Bronquite crônica (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64f. Doenças das articulações (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64g. Enfisema (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64h. Acidente vascular cerebral (derrame) (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64i. Câncer de boca (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64j. Câncer da garganta e laringe (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64k. Câncer de pele (0) Não (1) Sim (9) Não sei 
64l. Câncer de esôfago (0) Não (1) Sim (9) Não sei 

 

SE VOCÊ É FUMANTE, RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR: 
(se não é fumante, pule para a questão 68) 
 

65. Você já pensou, alguma vez, em abandonar o cigarro? 
(0) Sim, alguma vez na vida. 
(1) Sim, nos últimos 3 meses. 
(2) Sim, nos últimos 6 meses. 
(3) Não, nunca pensei. 

 

66. Você já tentou parar alguma vez? 
(0) Sim, alguma vez na vida. 
(1) Sim, nos últimos 3 meses. 
(2) Sim, nos últimos 6 meses. 
(3) Não, nunca tentei parar. 
 

67. SE SIM: Quantas vezes já tentou parar? ____ (nº de vezes) 



 180 

AGORA VAMOS PERGUNTAR SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO 
EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA  

 
68. Você já participou, alguma vez na vida, de atividades físicas 

como ginástica ou musculação, em alguma academia? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 71 
(1) Sim 

 
69. Você, atualmente, participa de atividades físicas, como 

ginástica ou musculação, em alguma academia?  
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 71 
(1) Sim 

 
70. Você, atualmente, participa de alguma das atividades abaixo 

descritas, nesta academia? Marque 0 (Não) ou 1 (sim): 
 

ATIVIDADE FÍSICA 
VOCÊ PRATICA? 

NÃO SIM 

70a. Musculação/Ginástica ( 0 ) ( 1 ) 

70b. Esteira/Elíptico/Bicicleta ergométrica ( 0 ) ( 1 ) 

70c. Lutas (Boxe/MMA/Muay Thay/Karatê/Outra Luta) ( 0 ) ( 1 ) 

70d. Danças (Ballet/Jazz/Sapateado/Dança de Salão/ 
Outra Dança) 

( 0 ) ( 1 ) 

70e. Alongamento/Yoga/Pilates ( 0 ) ( 1 ) 

70f. Treinamento funcional/TRX/Cross Fitting ( 0 ) ( 1 ) 

70g. Natação/Hidroginástica ( 0 ) ( 1 ) 

70h. Se outro, descreva ao lado  

 
AGORA, VAMOS FALAR SOBRE USO DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES EM COMPLEMENTO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS 
 

PARA RESPONDER A ESSAS PERGUNTAS, VOCÊ DEVE 
SABER QUE: 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES SÃO SUBSTÂNCIAS, NA MAIORIA 
DAS VEZES VITAMINAS, MINERAIS, PROTEÍNAS E CARBOIDRATOS, 
QUE COMPLEMENTAM A SUA ALIMENTAÇÃO ROTINEIRA. 

 
71. Você já foi orientado(a), alguma vez na vida, 

a utilizar suplementos alimentares em associação às 
atividades físicas? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO73 
(1) Sim 
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72. Quem indicou o uso de suplementos alimentares em 
associação às atividades físicas? Marque 0 (não) ou 1 (sim): 

 

INDICAÇÃO 
VOCÊ FOI ACONSELHADO? 

NÃO SIM 

72a. Professor de educação física ( 0 ) ( 1 ) 

72b. Médico ( 0 ) ( 1 ) 

72c. Nutricionista ( 0 ) ( 1 ) 

72d. Atendente de loja ( 0 ) ( 1 ) 

72e. Amigo ( 0 ) ( 1 ) 

72f. Praticante de musculação ( 0 ) ( 1 ) 

72g. Se outro, descreva ao lado 
 

 
73. Você utiliza ou já utilizou suplementos alimentares em 

associação às atividades físicas? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 75 
(1) Sim 

 
74. Você saberia identificar qual(is) tipo(s) de suplemento(s) 

alimentar(es) utiliza/utilizou? Marque 0 (não) ou 1 (sim):  

 

SUPLEMENTO ALIMENTAR 

VOCÊ 
USA/USOU? 

NÃO SIM 

74a. Whey protein (Concentrado/Isolado/Hidrolisado)  ( 0 ) ( 1 ) 

74b. Albumina ( 0 ) ( 1 ) 

74c. Creatina ( 0 ) ( 1 ) 

74d. Aminoácido ( 0 ) ( 1 ) 

74e. Glutamina ( 0 ) ( 1 ) 

74f. Maltodextrina ( 0 ) ( 1 ) 

74g. Energéticos (Burn/Red Bull/Outro) ( 0 ) ( 1 ) 

74h. Isotônicos (Powerade/Gatorade/Outro) ( 0 ) ( 1 ) 

74i. Hipercalóricos ( 0 ) ( 1 ) 

74j. Caseína ( 0 ) ( 1 ) 

74k. Emagrecedores (L-carnitina/Shake/Óleo de Côco/Outro)  ( 0 ) ( 1 ) 

74l. Termogênicos ( 0 ) ( 1 ) 

74m. Diuréticos ( 0 ) ( 1 ) 

74n. Combinação de dois ou mais suplementos alimentares ( 0 ) ( 1 ) 

74o. Se outro, descreva ao lado  
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AGORA, VAMOS FALAR SOBRE O USO DE DROGAS 
 

As próximas questões tratam do uso de drogas na vida, nos últimos 
12 meses e nos últimos 30 dias. O nome da categoria da droga está 
escrito na primeira coluna. A SEGUIR, ESTÁ UM EXEMPLO DE 
COMO SE DEVE MARCAR A RESPOSTA: 
 
EXEMPLO: Uma pessoa que bebe álcool todos os dias, por quatro ou 
mais vezes ao dia, deveria preencher a questão da seguinte maneira: 

Você já experimentou alguma 
vez na sua vida ÁLCOOL? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância nos últimos 

30 dias? 

ÁLCOOL (cerveja, 
vinho, uísque, 
vodka, cachaça...) 

(0) não   

(X) sim (0) não  

 (X) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (X) 4 ou mais vezes por dia 
 

 
RELEMBRANDO: É importante salientar que este questionário é 
anônimo, garantindo total sigilo quanto a sua identidade. Uma vez 
depositado na urna, nunca mais será possível associar o conteúdo 
deste documento a você. Em nenhuma hipótese estas perguntas 
serão usadas contra você. Portanto, sinta-se à vontade para 
responder com sinceridade! 
 

75. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida ÁLCOOL? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância nos 
últimos 30 dias? 

ÁLCOOL (cerveja, 
vinho, uísque, 
vodka, cachaça...) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 
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76. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida TABACO? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

TABACO (cigarro comum, 
charuto, cachimbo, 
fumo de corda...) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

   * Em geral, quantos cigarros 
você fuma por dia: ______ 

 

77. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida MACONHA 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

MACONHA 
(ou haxixe, skank...) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 
78. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
INALANTES ou SOLVENTES? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

INALANTES ou 
SOLVENTES 
(lança-perfume, éter, 
loló, cola de sapateiro, 
tiner, benzina, 
esmalte, gasolina...) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 
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79. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
COCAÍNA (pó)? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

COCAÍNA (Pó) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 

80. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
DROGAS INJETÁVEIS 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

COCAÍNA, HEROÍNA, 
entre outros (somente 
na forma injetável) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 

81. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida CRACK? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

CRACK 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 
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82. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
COGUMELOS ou PLANTAS 
ALUCINÓGENAS? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância nos 
últimos 30 dias? 

COGUMELOS ou 
PLANTAS 
ALUCINÓGENAS 
(Cogumelo, 
chá de cogumelo, 
chá de Ayahuasca 
ou Santo-Daime, etc.) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 

83. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida ECSTASY? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

ECSTASY 
(MDMA, “Bala”) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 

84. Você já experimentou alguma 
vez na sua vida LSD-25? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

LSD-25 (“Doce”, 
ácido lisérgico) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 
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IMPORTANTE: A seguir, é avaliado o uso de alguns medicamentos 
APENAS quando usados fora da prescrição médica, OU NAS 
SEGUINTES SITUAÇÕES: (a) quando você usa mais ou por maior 
frequência que o prescrito pelo médico; (b) quando você usa para se 
divertir, sentir-se bem ou por curiosidade sobre o efeito que causariam; 
(c) quando você os recebe de parentes ou amigos; ou (d) quando você 
os adquire no “mercado negro” ou de maneira ilícita. 

 
85. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
TRANQUILIZANTES ou 
ANSIOLÍTICOS, fora do 
prescrito pelo médico? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

TRANQUILIZANTES 
ou ANSIOLÍTICOS 
(Diazepam, Diempax, 
Valium, Lorax, 
Lorazepam, Rohypnol, 
Somalium, Lexotan, 
Librium, Rohydorm) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 
86. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
CALMANTES ou 
SEDATIVOS, fora do prescrito 
pelo médico? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

CALMANTES ou 
SEDATIVOS 
(“Remédios 
para dormir”: 
Optalidon, Gardenal, 
Tonopan, Nembutal, 
Comital, Pentolal) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 
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87. Você já experimentou 
alguma vez na sua vida 
ANFETAMINAS, fora do 
prescrito pelo médico? 

Usou esta 
substância 

nos últimos 
12 meses? 

Quantas vezes você usou 
esta substância 

nos últimos 30 dias? 

ANFETAMINAS 
(“Ritalina”, “Rebite”, 
“Bola”, “Remédios 
para emagrecer”: 
Hipofagil, Moderex, 
Dualid S, Pervitin) 

(0) não   

(1) sim (0) não  

 (1) sim (0) não usei 

  (1) menos de 1 vez por semana 

  (2) 1 ou mais vezes por semana 

  (3) diariamente 

  (4) 2 ou 3 vezes por dia 

  (5) 4 ou mais vezes por dia 

 
88. Alguém da sua família (com quem você mora/morava) 

bebe/bebia demais? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
89. Alguém da sua família (com quem você mora/morava) 

fuma/fumava? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
90. Alguém da sua família (com quem você mora/morava) 

usa/usava alguma droga ilícita? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 92 
(1) Sim  

 
91. Qual droga seu familiar usa/usava (marque mais de uma 

alternativa se necessário): 
(A) Maconha 
(B) Solventes ou inalantes 
(C) Cocaína 
(D) Crack 
(E) Cogumelos 
(F) Drogas injetáveis  
(G) Ecstasy 
(H) LSD-25 
(I) Tranquilizantes ou ansiolíticos 
(J) Calmantes ou sedativos 
(K) Anfetaminas  
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92. Você tem algum amigo próximo que bebe/bebia demais? 
(0) Não 
(1) Sim 

 

93. Você tem algum amigo próximo que fuma/fumava? 
(0) Não 
(1) Sim 

 

94. Você tem algum amigo próximo que usa/usava alguma 
droga ilícita? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 96 
(1) Sim  

 

95. Qual droga seu amigo próximo usa/usava (marque mais 
de uma alternativa se necessário): 
(A) Maconha 
(B) Solventes ou inalantes 
(C) Cocaína 
(D) Crack 
(E) Cogumelos 
(F) Drogas injetáveis 
(G) Ecstasy 
(H) LSD-25 
(I) Tranquilizantes ou ansiolíticos 
(J) Calmantes ou sedativos 
(K) Anfetaminas  

 

A seguir, perguntaremos sobre suas relações sexuais (sejam elas 
vaginais, orais ou anais), métodos contraceptivos e uso de 
preservativos. Não há respostas certas ou erradas, o importante é 
que você seja sincero(a) e marque a alternativa que melhor 
descreve sua vida sexual. Suas respostas não serão identificadas. 

 

96. Você se percebe:  
(0) masculino  
(1) feminino 
(2) travesti 
(3) transexual 

 

97. Como você descreve a sua orientação sexual:  
(0) homossexual  
(1) bissexual 
(2) heterossexual 
(3) assexuado 
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98. Você já teve relações sexuais (vaginal, oral ou anal) 
alguma vez na sua vida?  
(0) Não → SE VOCÊ NÃO TEVE RELAÇÕES SEXUAIS 
PULE PARA A QUESTÃO 112 
(1) Sim  

 
99. Com que idade você teve sua primeira relação sexual 

(vaginal, oral ou anal)? ____ anos  
 

100. Você ou sua(seu) parceiro(a) utilizaram preservativo na 
sua primeira relação sexual? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
101. Com quem você já teve relações sexuais (vaginal, oral 

ou anal)? 
(0) pessoas do mesmo sexo que você 
(1) pessoas de ambos os sexos (homens e mulheres) 
(2) pessoas do sexo oposto ao seu 
(3) pessoas transexuais, transgêneros, travestis 

 
102. Atualmente, de uma maneira geral, você prefere 

relacionar-se sexualmente com... 
(0) pessoas do mesmo sexo que você 
(1) pessoas do sexo oposto ao seu  
(2) pessoas de ambos os sexos 
(3) pessoas transexuais, transgêneros, travestis  

 
103. Você já foi forçado a manter relação sexual (vaginal, oral 

ou anal) com alguém? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
104. Você já fez sexo em troca de dinheiro, favores ou vantagens? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
105. Você já pagou para manter relações sexuais (oral, anal 

e/ou vaginal)? 
(0) Não 
(1) Sim 
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A seguir, você responderá algumas questões sobre suas relações 
sexuais e uso de preservativos (camisinha) nos últimos 12 meses: 
 

106. Você teve relações sexuais nos últimos 12 meses? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
107. Nos ÚLTIMOS 12 MESES, você teve relações sexuais com... 

PARCEIRO 
FIXO (estável) 

a. (0) não    

(1) sim 
 
b. Se sim, quantos 

parceiros fixos você 
teve nos últimos 
12 meses:  

1. namorado(a): ____ 
2. companheiro(a): ___ 
3. esposa/marido: ___ 

c. Com que 
frequência você 
tem relações 
sexuais com 
parceiro fixo? 

(0) diariamente 
(1) mais de 1 vez 

por semana 
(2) 1 vez por semana 
(3) a cada 15 dias 
(4) 1 vez por mês 
(5) não tive relações 

sexuais nos 
últimos 12 meses  

d. Com que 
frequência 
você usou 
preservativo 
com parceiro 
fixo nos últimos 
12 meses? 

(0) Nunca 
(1) Menos da 

metade 
das vezes 

(2) Metade 
das vezes 

(3) Mais da 
metade 
das vezes 

(4) Sempre 

PARCEIRO 
NÃO-FIXO 

(casual) 

e. (0) não   

(1) sim 
 
f. Se sim, quantos 

parceiros não-fixos 
você teve nos últimos 
12 meses: ____ 

 

g. Com que 
frequência você 
tem relações 
sexuais com 
parceiro não-fixo? 

(0) diariamente 
(1) mais de 1 vez 

por semana 
(2) 1 vez por semana 
(3) a cada 15 dias 
(4) 1 vez por mês 
(5) não tive relações 

sexuais nos 
últimos 12 meses 

h. Com que 
frequência você 
usou 
preservativo 
com parceiro 
não-fixo nos 
últimos 12 
meses? 

(0) Nunca 
(1) Menos da 

metade  
das vezes 

(2) Metade 
das vezes 

(3) Mais da 
metade 
das vezes 

(4) Sempre 
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108. Nos últimos 12 meses, você teve relações sexuais 
(vaginal, oral ou anal) sob o efeito de álcool? 
(0) Não 
(1) Sim 
(2) Não tive relações sexuais nos últimos 12 meses  

 
109. Nos últimos 12 meses, você ou seu(s) parceiro(s) 

utilizaram preservativo (camisinha) em todas as suas 
relações sexuais (oral, anal, vaginal)?  
(0) Não 
(1) Sim  
(2) Não tive relações sexuais nos últimos 12 meses 

 
110. Nas vezes em que você NÃO usou camisinha, por que 

motivo você NÃO usou? 

 
Motivos para o não uso de preservativos NÃO SIM 

a. não tinha camisinha ( 0 ) ( 1 ) 

b. não tinha dinheiro para comprar  ( 0 ) ( 1 ) 

c. não gosto ( 0 ) ( 1 ) 

d. camisinha machuca/incomoda ( 0 ) ( 1 ) 

e. não acho que seja importante ( 0 ) ( 1 ) 

f. esqueci de colocar  ( 0 ) ( 1 ) 

g. estava sob efeito de álcool ( 0 ) ( 1 ) 

h. estava sob efeito de drogas ( 0 ) ( 1 ) 

i. meu parceiro(a) não gosta/não aceita ( 0 ) ( 1 ) 

j. porque confio no meu parceiro(a) ( 0 ) ( 1 ) 

k. porque uso anticoncepcional ( 0 ) ( 1 ) 

l. minha religião não permite ( 0 ) ( 1 ) 

m. iria usar, mas não deu tempo de pôr ( 0 ) ( 1 ) 

n. porque camisinha diminui o prazer ( 0 ) ( 1 ) 

o. fui forçado(a) a ter relações sexuais sem o uso de camisinha ( 0 ) ( 1 ) 

p. eu sempre uso camisinha  ( 0 ) ( 1 ) 

 
111. Alguma vez você deixou de fazer sexo por não ter 

preservativo (camisinha)? 
(0) Não 
(1) Sim 
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112. Abaixo, perguntaremos sobre métodos contraceptivos. 
Marque com um (X) se você CONHECE os métodos 
contraceptivos listados e se já USOU cada um deles: 

 

MÉTODO CONTRACEPTIVO 

112.1. VOCÊ 
CONHECE? 

112.2. JÁ USOU? 

112.3. FEZ 
USO NOS 
ÚLTIMOS 
12 MESES? 

NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM 

a. Preservativo (camisinha)  ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

b. DIU (Dispositivo intrauterino) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

c. Pílula anticoncepcional ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

d. Injeção anticoncepcional ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

e. Contracepção cirúrgica 
(vasectomia, laqueadura) 

( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 

 
A SEGUIR, VOCÊ RESPONDERÁ ALGUMAS QUESTÕES 
SOBRE AS SUAS RELAÇÕES SEXUAIS DO ÚLTIMO MÊS 

 
113. Você teve relações sexuais no último mês? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
114. Quantos parceiros sexuais você teve no último mês? ____ 

 
115. No último mês, nas suas relações sexuais (oral, anal, 

vaginal), você teve:  
(0) Apenas um parceiro fixo  
(1) Parceiros não fixos 
(2) Ambos 

 
116. No último mês, você ou seu(s) parceiros(as) utilizaram 

preservativos (camisinha) em todas as suas relações 
sexuais (oral, anal, vaginal)?  
(0) Não 
(1) Sim  

 
117. No último mês, você teve relações sexuais (oral, anal ou 

vaginal) sob o efeito de álcool?   
(0) Não 
(1) Sim 
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A SEGUIR, VOCÊ RESPONDERÁ A QUESTÕES 
SOBRE A SUA ÚLTIMA RELAÇÃO SEXUAL: 

(se você não teve relações sexuais pule para a questão 121) 
 

118. Com que tipo de parceiro você teve sua última relação 
sexual (vaginal, oral ou anal)? 
(0) parceiro fixo (relacionamento estável) 
(1) parceiro não-fixo (casual)  

 
119. Qual o sexo da última pessoa com quem teve relações sexuais? 

(0) do mesmo sexo que você 
(1) do sexo oposto ao seu 

 
120. Você ou seu(sua) parceiro(a) utilizaram preservativo 

(camisinha) na sua última relação sexual (vaginal, oral ou anal)? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
VAMOS FALAR SOBRE SUA PERCEPÇÃO CORPORAL 

 
A seguir, se encontram duas escalas de silhuetas, uma 
representando a silhueta masculina e outra a feminina. As escalas 
são compostas por 15 imagens numeradas cada. 

 
ESCALA DE SILHUETAS MASCULINAS 

 

 
 



 194 

ESCALA DE SILHUETAS FEMININAS 
 

 

 
 

121. Qual imagem representa seu corpo atualmente: ____ 
 

122. Qual imagem representa o corpo que gostaria de ter: ____ 
 
AGORA, VAMOS FALAR SOBRE ALGUNS COMPORTAMENTOS 

NOS ÚLTIMOS 90 DIAS 
 

123. Frequentou alguma academia de musculação? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
124. Fez algum tipo de dieta para emagrecer? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
125. Usou algum medicamento para emagrecer? 

(0) Não 
(1) Sim 

 
AGORA VAMOS FALAR SOBRE ALGUMAS QUESTÕES  

SOBRE SUA VIDA 
 

126. Pensa em fazer alguma cirurgia estética? 
(0) Não 
(1) Sim 
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127. Como avalia sua própria saúde? 
(0) Ruim 
(1) Regular 
(2) Boa 
(3) Muito Boa 

 

128. No último mês, você se sentiu mal por ter se alimentado demais? 

(0) Não 
(1) Sim 

 

129. Você considera que ingere mais alimentos que o 
necessário? 
(0) Nunca 
(1) Raramente 
(2) Às vezes 
(3) Frequentemente 

 

AGORA, PENSE EM FRATURAS QUE VOCÊ JÁ TEVE NA VIDA 
E EM FISIOTERAPIA 

 

130. Você já quebrou algum osso do seu corpo? 
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 137 
(1) Sim 
(9) Não lembro 

 

131. Você quebrou algum osso do corpo nos últimos 12 meses? 
(0) Não 
(1) Sim 

 

132. Quantas vezes você quebrou algum osso do corpo?  
(1) Uma vez 
(2) Duas vezes 
(3) Três ou mais vezes 

 

133. Qual foi o local do seu corpo onde você quebrou algum 
osso? (SE QUEBROU MAIS DE UM OSSO, COLOQUE O 
NÚMERO DE VEZES NO ESPAÇO AO LADO)  
(1) Membros superiores (ombro, braço, antebraço, punho 

ou mão) ____ vezes 
(2) Membros inferiores (quadril, coxa, perna, tornozelo ou 

pé) ____ vezes 
(3)  Coluna (cervical, torácica, lombo-sacral) ____ vezes 
(9) Não sei 
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134. Você faltou à aula ou ao trabalho devido à fratura? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
135. Você realizou fisioterapia no tratamento da fratura? 

(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 137 
(1) Sim  

 
136. SE SIM, ASSINALE A ALTERNATIVA ABAIXO: 

(2) Pelo SUS 
(3) Particular 
(3) Plano de saúde ou convênio 
(9) Não sei 

 
VAMOS FALAR SOBRE SUA SAÚDE BUCAL 

 
137. Você tem o costume de escovar os dentes? 

(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 139 
(1) Sim  

 
SE SIM:  

 
138. Quantas vezes por dia você costuma escovar os dentes? 

____ vezes. 

 
139. Você costuma usar fio dental? 

(0) Não 
(1) Sim → Quantas vezes por dia você costuma usar 

fio dental? ____ 

 
140. Qual a principal razão para você não usar o fio dental, 

mesmo que eventualmente? 
(0) por que é caro 
(1) por que a gengiva sangra 
(2) por que não sei usar 
(3) por que demora  
(4) por que o aparelho dentário atrapalha 
(5) outro: Qual? ________________ 
(9) Não se aplica 
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141. Quanto a esses hábitos de higiene: ESCOVAÇÃO E 
USO DE FIO DENTAL, quem ensinou você a usá-los? 
(0) minha mãe ou parente próximo 
(1) propaganda na televisão  
(2) na internet 
(3) através de um dentista 
(4) na escola 
(5) ninguém me ensinou 

 

142. Quantas vezes você come ou bebe alimentos contendo 
açúcares (refrigerantes, biscoitos, café adoçado, 
chocolates, salgadinhos) por dia? ______ vezes 

 

143. Você já consultou o dentista alguma vez?  
(0) Não → PULE PARA A QUESTÃO 147 
(1) Sim 

 

SE SIM: 
 

144. Quanto tempo faz que consultou dentista pela última 
vez? ____ anos ____ meses ____ dias 

 

145. Assinale o tipo de serviço utilizado na última consulta 
com o dentista: 
(0) público 
(1) particular 
(2) convênio 
(3) não sei 
(4) outro: _____________ 

 

146. Qual o motivo da sua última consulta ao dentista? 
(0) apenas para revisão dos dentes 
(1) dor de dente ou desconforto  
(2) precisava extrair algum dente 
(3) para dar continuidade a um tratamento 
(4) para colocar um aparelho dentário  
(5) não sei 
(6) por outro motivo (especifique): ___________________ 

 

147. Você acha que necessita de tratamento dentário, 
atualmente? 
(0) Não 
(1) Sim 
(9) Não sei 
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148. Nos últimos seis meses você teve dor de dente? 
(0) Não 
(1) Sim 
(9) Não sei 

 

149. Com relação a seus dentes e a sua boca, você diria que está:  
(0) muito satisfeito 
(1) satisfeito 
(2) nem satisfeito nem insatisfeito  
(3) insatisfeito 
(4) muito insatisfeito 

 

ALGUMAS PESSOAS TÊM PROBLEMAS QUE PODEM TER SIDO 
CAUSADOS PELOS DENTES. DAS SITUAÇÕES ABAIXO, QUAIS 

SE APLICAM A VOCÊ, NOS ÚLTIMOS SEIS MESES? 
 

150. Você teve dificuldade para comer, em virtude dos seus 
dentes ou sentiu dor de dentes ao comer líquidos 
gelados ou quentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 

151. Os seus dentes incomodaram ao escovar? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 

152. Você fica nervoso ou irritado por causa dos seus dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 

153. Alguma vez você deixou de sair, se divertir, ir a festas, 
passeios, por causa dos seus dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 

154. Alguma vez, você deixou de praticar esportes por causa 
dos dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 
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155. Alguma vez você teve dificuldade para falar por causa 
dos dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 
156. Alguma vez você sentiu vergonha de sorrir ou falar, por 

causa de seus dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 
157. Alguma vez, as condições de seus dentes o 

atrapalharam para estudar ou trabalhar ou fazer tarefas 
escolares ou do trabalho? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 
158. Alguma vez você dormiu mal, ou não dormiu por causa 

de seus dentes? 
(0) não 
(1) sim 
(9) não sei 

 
 
MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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ANEXO 2 – MANUAL DO APLICADOR 
 

PESQUISA “Saúde dos Estudantes de uma Universidade Pública do 
Extremo Sul do Brasil” 
 

Material 
 

O material indispensável para a aplicação dos questionários é o seguinte: 
 

• Número de Questionários e de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, proporcional ao número de alunos da turma que irá visitar; 

• Canetas; 

• Urna; 

• Prancheta (caso os alunos estejam em aula prática ou local de estágio); 

• Lista de controle das turmas visitadas (por turno) e nº de alunos 
esperado para cada turma; 

• Relógio. 
 

Instruções ao Aplicador 
 

• Chegar ao local com, no mínimo, 15 minutos de antecedência. 
Verificar se o material necessário para a aplicação está correto 
(se tem todos os itens da lista acima). Caso o professor e os 
alunos da disciplina sorteada não estejam no local, aguardar, 
em torno de 15 minutos e, então, entrar em contato com o 
professor responsável pela disciplina (para saber se aconteceu 
algum imprevisto como troca de sala, cancelamento de aulas...). 
Ver, na portaria, se tem algum aviso nesse sentido. 

 

• Ao chegar na sala de aula, apresentar-se como mestrando(a) 
do PPG Saúde Pública da FURG, membro da equipe de 
pesquisadores, e pedir autorização do professor para iniciar a 
aplicação do questionário. Fica a critério do professor permanecer 
ou não na sala de aula durante a aplicação. Caso, no dia da 
aplicação, tenha menos de 50% dos alunos, fica a critério do 
professor escolher se prefere que a aplicação ocorra nesse dia ou 
seja agendada para outra data. Se o professor deixar a critério dos 
mestrandos, o mais indicado é voltar outro dia, para que mais 
alunos estejam presentes.   
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• Para os alunos, também apresentar-se como mestrando(a) 
do PPG Saúde Pública da FURG, membro da equipe de 
pesquisadores, e dizer que está realizando uma pesquisa sobre a 
saúde dos universitários da FURG. Explicar a pesquisa, de acordo 
com o que está disposto no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

 

• Ressaltar que só participarão da pesquisa estudantes de 
graduação da FURG, com idade igual ou superior a 18 anos, dos 
campi da cidade de Rio Grande, regularmente matriculados no 
ano de 2015. Explicar que os alunos menores de 18 anos não 
participarão da pesquisa, pelo fato de precisarem de um 
responsável para assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  

 

• Solicitar a assinatura dos alunos que preenchem os critérios de 
elegibilidade e que concordam em participar. Cortar a folha do 
termo de consentimento, ficando só com a parte da assinatura 
(a outra fica com o aluno). Colocar as assinaturas em um 
envelope. Ressaltar que as assinaturas ficarão em um local e os 
questionários em outro, sem identificação.  

 

• Caso alguns alunos se recusem a participar, anotar seu sexo, 
idade, turma e curso, bem como contar o número de não 
respondentes em cada turma. 

 

• Após todos os participantes terem assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, distribuir os questionários e 
verificar se todos receberam apenas um exemplar.  

 

• Ler as instruções gerais do questionário. Destacar que as 
respostas são confidenciais e o preenchimento é individual. 
Se mostrar disponível para esclarecer, individualmente, eventuais 
dúvidas que surgirem durante a aplicação. Autorizar o 
preenchimento. 

 

• Ao final da aplicação, solicitar que os alunos confiram se 
responderam todas as questões e depositem o questionário 
na urna. 

 

• Agradecer a participação dos estudantes e o professor por ter 
disponibilizado o horário/turma.  
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• Os resultados desta pesquisa serão tornados públicos. Sairá uma 
matéria no site da FURG com os principais resultados da 
pesquisa. Também serão apresentados trabalhos em congressos 
e artigos publicados em periódicos científicos.  

 

• Identificando a ausência de graduandos na turma, agendar com o 
professor responsável pela disciplina uma data e horário de 
retorno. Ver com o professor regente se ao voltar na turma fica 
melhor aplicar o questionário dentro ou fora da sala de aula.  

 

• Considerar como perdas os alunos que não foram às aulas e que 
não foram localizados nas duas visitas realizadas na turma, 
e como recusas aqueles que não quiseram participar da pesquisa. 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) 

 
PROJETO DE PESQUISA “Saúde dos Estudantes de uma 
Universidade Pública do Extremo Sul do Brasil” 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 
PARTICIPANTE DA PESQUISA (CONSÓRCIO) 

 
Pesquisadores responsáveis:  
Samuel de Carvalho Dumith: scdumith@yahoo.com.br 
Silvio Omar Macedo Prietsch: silvio@brturbo.com.br 
 
CEPAS – FURG – End: Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde. 

Visconde de Paranaguá, 102, CEP 96200-190 Rio Grande/RS. 
Telefone (53)32330235. 

 
Informações sobre a pesquisa:  

 
Prezado(a) Universitário(a),  
 
Este estudo tem por objetivo investigar temas relacionados a saúde 
dos universitários da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 
nos campi da cidade do Rio Grande. Caso aceite participar, você 
responderá individualmente um questionário autoaplicável, com 
questões sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares, uso 
de suplementos alimentares, uso de álcool e outras drogas, práticas 
sexuais e uso de preservativos, insatisfação corporal, fraturas, 
e saúde bucal e qualidade de vida.  
Sua participação neste estudo é de livre escolha. Em qualquer 
momento ela poderá ser interrompida, sem necessidade de 
esclarecimentos ou aviso prévio. A desistência da participação do 
estudo não lhe acarretará nenhum prejuízo.  
O participante não será identificado, mantendo-se o caráter sigiloso 
das informações. Não há despesas pessoais. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação.  

mailto:scdumith@yahoo.com.br
mailto:silvio@brturbo.com.br
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A equipe responsável se compromete a fornecer esclarecimentos a 
qualquer dúvida relativa ao questionário e demais assuntos 
relacionados à pesquisa, em qualquer fase do estudo.  
 
Se você concorda em participar do estudo, assine o seguinte termo:  
 
Declaro que fui informado(a) de forma clara e detalhada sobre os 
motivos e os procedimentos deste estudo, concordando em 
participar da pesquisa.  
 
Assinatura do participante: ___________________________ 
Data: ___/___/2015 
 
Declaro que obtive de forma voluntária o consentimento livre e 
esclarecido deste universitário para a participação neste estudo.  
 
Assinatura do aplicador: ______________________________ 
Data:___/___/2015 
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