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RESUMO 
 

 
 
Nos diversos segmentos do mundo do trabalho, observa-se que um dos maiores 

desafios do profissional de recursos humanos é aprimorar as práticas de gestão de 

pessoas, atrelada a uma política institucionalizada de estilo de vida dos servidores. 

Objetivou-se no presente estudo descritivo com coorte transversal, analisar a 

relação entre o estilo de vida, características demográficas biológicas e nível de 

atividade física de 260 docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN, os quais responderam questionários 

referentes ao perfil de estilo de vida individual (PEVI), nível de atividade física 

(IPAQ), nível socioeconômico (ABEP) e características demográficas biológicas. Os 

resultados apontam para a adoção de estilo de vida regular e positivo ( 65,8% e 

28,5%) e um nível de  da atividade física  sedentária ( 28,5% ) e irregularmente 

ativos (43,1%). Houve uma associação significativa  entre ser sedentário e ter um 

estilo de vida negativo irregular (OR =5,76 e p= 0,048; OR= 2,40 e p =0,029), o que 

nos leva a concluir que não existe  relação entre o estilo de vida, características 

demográficas- biológicas, exceto para  nível de atividade física de docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN. 

 
Palavras Chaves: Estilo de Vida; Atividade Física. Docentes. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The various segments of the labor market, it is observed that one of the biggest 

challenges of human resources professional is to improve people management 

practices, linked to an institutionalized policy lifestyle servers. The objective in the 

present descriptive study with transversal cohort, analyze the relationship between 

lifestyle, demographic and biological level of physical activity of 260 teachers of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology Rio Grande do Norte- IFRN, 

which completed questionnaires on personal lifestyle profile (PEVI), physical activity 

(IPAQ), socioeconomic status (ABEP) and biological demographic characteristics. 

The results point towards the need for regular and positive lifestyle (65.8% and 

28.5%) and a level of sedentary physical activity (28.5%) and irregularly active 

(43.1%). There was a significant association between being sedentary and have an 

irregular negative lifestyle (OR = 5.76 and p = 0.048; OR = 2.40 and p = 0.029), 

which leads us to conclude that there is no relation between lifestyle , biological 

demographic characteristics, except for physical activity level teachers of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte-IFRN. 

 
Key Words: Lifestyle; Physical Activity, teachers 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 

Na sociedade contemporânea, algumas profissões são mais afetadas pelo 

estresse do que outras, decorrentes da natureza de suas atividades. Dentre essas, 

está a categoria de professores cujas variantes interferentes na qualidade de vida 

vão desde a moradia, como endereços longínquos e condições de trabalho 

inadequadas até a exposição a duras jornadas de trabalho. A mudança constante na 

produção do conhecimento científico coloca o docente em necessidade permanente 

em se qualificar, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, que exige 

reciclagem de conhecimentos constantes.  

De acordo com Picado (2005), o trabalho docente é visto como sendo uma 

profissão de sofrimento, de desgastes físico, mental e emocional oriundos das 

exigências constantes da labuta docente e que podem trazer impactos preocupantes 

para o bem-estar e para a saúde da maioria dos trabalhadores desta profissão. Além 

do mais, a categoria possui baixos salários, ausência de políticas de valorização do 

docente, e desconfortos da profissão, diante do alto grau de exigência e desafios da 

profissão na atualidade.  

Nas instituições públicas de ensino, que têm suas rotinas diárias, semanais, 

mensais, bimestrais, semestrais e anuais e que não oferecem opção de convivência 

entre seus atores, esses podem sofrer algumas dificuldades como de 

relacionamento, de comunicação ou de ausência ao trabalho. 

Ao mesmo tempo, deixa de aproveitar seus espaços físicos e seus talentos 

para dinamizar os relacionamentos e criar um ambiente de trabalho mais agradável, 

despertando o desejo de permanecer no trabalho não só pela tarefa, mas pelos 

encontros que são estabelecidos cotidianamente.  

Segundo Gasparini; Barreto e Assunção (2005) a falta de qualidade de vida 

no trabalho, tem reflexos direto na saúde do trabalhador, sendo necessárias, 

políticas públicas que contribuam para possibilitar um estilo de vida ativo, visando 

assegurar qualidade de vida de forma ampla, que refletirá na qualidade de vida no 

trabalho, de modo positivo.  
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O modo de vida da população nos dias atuais tem demonstrado a melhoria 

na qualidade de vida, mediante os avanços da medicina, dos avanços tecnológicos e 

as condições de vida da população, aumentando a longevidade, com mais qualidade 

na saúde. Apesar disso, ainda estamos longe de atingir as melhorias na saúde que 

gostaríamos de chegar. (NAHAS, 2006). 

Para Nahas (2006), o estilo de vida é o conjunto de ações habituais que 

refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. Apesar das 

deficiências apresentadas em assistência à saúde em muitos países e problemas de 

ordens ambientais e sanitárias, estamos verificando uma verdadeira revolução nos 

cuidados com a prevenção da saúde e o cultivo de hábitos saudáveis. 

Para Picado (2005) os reflexos decorrentes da celeridade e das novas 

exigências do trabalho docente podem oferecer riscos à saúde do professor, 

comprometendo suas relações interpessoais, seu equilíbrio emocional e suas 

defesas orgânicas, aumentando a vulnerabilidade em relação às doenças crônicas 

não transmissíveis.   

Nesse sentido, o sedentarismo e a obesidade estão classificados pela 

Organização Mundial de Saúde, estando entre as cinco principais causas de 

mortalidade na sociedade. Atrelado a estas vertentes, pesquisas estão sendo 

elaboradas, objetivando identificar níveis de atividade física em diferentes grupos, já 

que esta prática minimiza consideravelmente os índices de sedentarismo e 

obesidade (BRITO et al, 2012). 

De acordo com Rejeski et al (2012) a perda de peso contribui para melhorar 

as taxas de redução de incapacidade relacionada à mobilidade, embora a perda de 

peso seja pouco influente na prevenção da perda da mobilidade, que é melhorada 

através da boa condição física, de um modo geral. 

O sedentarismo é caracterizado pelo estilo de vida que não inclui atividades 

físicas regulares e ou sistemáticas com predominância de atividades laborais sendo 

realizadas na posição sentada e as vivências de lazer são realizadas de forma 

passiva, sendo considerado sedentário, um indivíduo que tenha um gasto calórico 

semanal em atividades físicas inferior a 500kcal (além da necessidade basal) 

(NAHAS,2006). 
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Os benefícios da atividade física são gigantescos para os docentes, que 

devem aumentar o seu envolvimento com atividades que resultem em gasto 

energético, de forma descontraída e prazerosa. 

Conforme, Matsudo e Matsudo (2000) os principais benefícios à saúde 

advindos da prática de atividade física referem-se aos aspectos antropométricos, 

neuromusculares, metabólicos e psicológicos.  

Os efeitos metabólicos apontados pelos autores são o aumento do volume 

sistólico; o aumento da potência aeróbica; o aumento da ventilação pulmonar; a 

melhora do perfil lipídico; a diminuição da pressão arterial; a melhora da 

sensibilidade à insulina e a diminuição da freqüência cardíaca em repouso e no 

trabalho submáximo ( MATSUDO; MATSUDO, 2000) 

Com relação aos efeitos antropométricos e neuromusculares ocorre, 

segundo os autores, a diminuição da gordura corporal, o incremento da força e da 

massa muscular, da densidade óssea e da flexibilidade. 

É, na dimensão psicológica, que a atividade física atua na melhoria da auto-

estima, do auto conceito, da imagem corporal, das funções cognitivas e de 

socialização, na diminuição do estresse e da ansiedade e na diminuição do consumo 

de medicamentos.  

Guedes e Guedes (1995), por sua vez, afirmam que a prática de exercícios 

físicos habituais, além de promover a saúde, influencia na reabilitação de 

determinadas patologias associadas ao aumento dos índices de morbidade e da 

mortalidade. Defendem a inter-relação entre a atividade física, aptidão física e 

saúde, as quais se influenciam reciprocamente. Segundo eles, a prática da atividade 

física influencia e é influenciada pelos índices de aptidão física, as quais determinam 

e são determinados pelo estado de saúde. 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2013), têm mostrado a forte associação das principais doenças crônicas não 

transmissíveis a fatores de riscos altamente prevalentes, destacando-se o 

tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de 

colesterol, baixo consumo de frutas e verduras e o sedentarismo.  

Diante do exposto, o problema deste estudo está pautado no seguinte 

questionamento: Qual a relação entre o estilo de vida, características demográficas- 

biológicas e nível de atividade física de docentes do  Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN? 
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1.2  OBJETIVOS  

 

 

1.2.1  Objetivo Geral  

 

- Analisar a relação entre o estilo de vida, características demográficas- biológicas e 

nível de atividade física de docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar  o estilo de vida de docentes do IFRN. 

- Avaliar as características demográfico-biológicas dos docentes do IFRN. 

- Determinar o nível socioeconômico dos docentes do IFRN. 

- Classificar o Índice de Massa Corporal (IMC) de docentes do IFRN. 

- Determinar o nível de atividade física de docentes do IFRN. 

- Correlacionar estilo de vida e características demográfico-biológicas e o nível de 

atividade física de docentes do IFRN. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Nas Instituições de Ensino Superior (IES), as demandas por ações dessa 

natureza não são diferentes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte-IFRN, e podem ser facilmente constatado, nas diversas 

tentativas de implantação de programas de qualidade nos últimos anos. 

Trata-se de um estudo que pode colaborar com elementos que ofereçam 

maior embasamento na elaboração de  programas de qualidade de vida no trabalho, 

à medida que aborda o estilo de vida, o nível de atividade física, os aspectos 

morfológicos integrados ao trabalho de maneira integrada, contribuindo para 

implantação de ações multidisciplinares no âmbito da instituição ora em estudo. 

Esta investigação possibilita também a reflexão dos aspectos ligados à 

prevenção de doenças, promoção da saúde, a melhoria da qualidade de vida e 

possibilidades de melhor aproveitar o tempo livre no trabalho docente, que possui 

exigências específicas voltadas para atualizações, disposição, motivação, empenho, 
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dedicação, bom humor, entre outras. Sua atividade pode ser estrategicamente 

utilizada pelas organizações com pleno intuito de melhorar as condições de vida dos 

seus trabalhadores e integrá-los em prol da organização.  

Este estudo poderá também ampliar os conhecimentos, não apenas dos 

acadêmicos e especialistas do segmento do campo da área de Saúde, como 

também dos professores de diferentes áreas, gestores públicos federais, na área de 

educação. 

Bem como colaboração da área de Educação Física, na promoção da 

melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos federais, que atuam 

diretamente na rede federal de ensino tecnológico. Cuja instituição possui orçamento 

para investir na qualidade de vida de seus servidores. 

A motivação para realizar este estudo, partiu da observação do adoecimento 

de docentes, por causa do estresse físico e mental, por entender a importância de 

hábitos saudáveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida destes 

profissionais.  

Assim, o presente estudo se justifica, na medida em que busca conhecer os 

elementos que contribuem para a melhoria da qualidade no trabalho de docente do 

IFRN, estimulando mudanças positivas no seu estilo de vida, tornando-os mais 

ativos fisicamente e com hábitos saudáveis, que poderão contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida desses docentes. Ao mesmo tempo em que pode contribuir na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. 
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II REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1  ESTILO DE VIDA COMO FATOR IMPORTANTE NA QUALIDADE DE VIDA 
 

 

O estilo de vida ativo passou a ser visto como determinante para promoção 

da saúde e redução da mortalidade por todas as causas. Fatores como  mobilidade, 

autonomia e qualidade de vida, estão diretamente associados ao estilo de vida que 

tem como componentes a serem observados: a nutrição, o stress, a atividade física, 

comportamento preventivo e os relacionamentos. (NAHAS, 2006). 

Segundo Salles et al. (2013) o  conjunto de ações e comportamentos 

habituais dos indivíduos, é um fator preponderante para a manutenção da qualidade 

de vida, estando intimamente associado com o bem-estar.  

Conforme Chakravarty et al. (2012) a manutenção do estilo de vida saudável 

poderá contribui para reduzir índice de mortalidade e aumentar a longevidade das 

pessoas.  

Conforme Alves et al.(2011) hábitos alimentares saudáveis, acompanhado da 

prática de exercícios físicos são estratégias globais de atenção básica para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que podem contribuir de 

forma significativa para a promoção da saúde. 

Para Liu et al.( 2012) as pessoas se beneficiam de forma positiva, se  adotam 

e mantem um estilo de vida saudável, durante todo o período de início da vida adulta 

e de meia-idade. 

Para Fernandes et al (2009), as existências de componentes multifatoriais 

podem influenciar a saúde do indivíduo, sendo que, a aquisição de hábitos de vida 

saudável pode estar vinculada a um melhor estilo de vida, que remete ao 

entendimento da importância deste fator na saúde dos seres humanos.  

O dicionário Aurélio define o estresse como "o conjunto de reações do 

organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, e outras capazes de 

perturbar a homeostase" (equilíbrio). (ROSSI et al.2009) 

O estresse relacionado ao trabalho ou estresse ocupacional, definido como "o 

conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, 

e outras capazes de perturbar a homeostase" (equilíbrio), refere-se à falta de 
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capacidade do trabalhador de se (re) adaptar, às demandas existentes no trabalho, 

e neste contexto, ainda pode referir-se ao conjunto de perturbações psicológicas e 

ao sofrimento psíquico associado às experiências de trabalho, que ultrapassam as 

capacidades físicas e psíquicas do trabalhador de saúde. (ROSSI et al.,2009; 

SELEGHIM et.al, 2012). 

Para Seleghim et al. (2012) o estresse deve ser considerado um agravo 

multifatorial e os traços individuais são determinantes para a sua ocorrência, 

caracterizada pelo desgaste do trabalhador na luta pelo sucesso profissional, 

visando satisfazer os ideais de excelência determinados pela sociedade e pelo 

campo trabalhista. 

O conceito de stress não é novo, mas foi apenas desde o início do século XX 

que as ciências biológicas e sociais iniciaram a investigação de seus efeitos na 

saúde física e mental das pessoas. Stress, segundo o austríaco-canadense Hans 

Selye, que primeiro o definiu, é qualquer adaptação requerida à pessoa. Portanto, 

ele é neutro e se torna positivo ou negativo de acordo com a percepção e 

interpretação de cada pessoa. (ROSSI et al. 2009) 

Segundo  Guillardi; Precoma e Silva (2014) o eustresse ou estresse positivo, 

representa a fase inicial, a do alerta, em que, o organismo produz adrenalina que dá 

ânimo, vigor e energia, o que torna a pessoa produtiva e também mais criativa. O 

indivíduo pode passar por períodos em que dormir e descansar passa a não ter 

tanta importância, sendo a fase da produtividade, é preciso que a pessoa busque 

maneiras de controlar seu nível de estresse para usá-lo de forma positiva como um 

impulsionador. 

Conforme Lorenz; Benatti e Sabino (2010) o limite entre estresse e Burnout, 

pois a exposição aos fatores do trabalho, percebidos como desprazimento pelo 

trabalhador, provoca um desgaste físico e emocional, em forma de estresse, sendo 

acompanhado do desenvolvimento de mecanismos eficazes de enfrentamento. 

Para Lorenz; Benatti e Sabino (2010), a despersonalização, no sentido de 

desumanização, é percebida pela deterioração da competência para resolver 

problemas e da satisfação com as realizações no trabalho, tendo como 

consequência insensibilidade emocional, em que o profissional trate os destinatários 

dos serviços de saúde, os colegas e a organização de maneira desumanizada, 

desencadeando desse modo, manifestações de ansiedade, aumento da 

irritabilidade, perda da motivação, redução das metas de trabalho, do 
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comprometimento com os resultados, redução do idealismo, alienação e a conduta 

voltada para si. 

Para Alves (2011) os sintomas que ocorrem com maior frequência são do 

nível físico como: aumento da sudorese, tensão muscular, taquicardia, hipertensão, 

aperto da mandíbula e ranger de dentes, hiperatividade, mãos e pés frios, náuseas. 

O sofrimento psicológico produz sintomas como: ansiedade, tensão, angústia, 

insônia, alienação, dificuldades interpessoais, dúvidas quanto a si próprio 

preocupação excessiva, inabilidade de concentrar-se em outros assuntos que não o  

relacionado ao estressor, dificuldades de relaxar, tédio, ira, depressão, 

hipersensibilidade emotiva. 

Segundo Emílio e Santos (2014) o estresse, é uma doença ocupacional que 

requer cuidados, e manutenção das condições satisfatórias de desenvolvimento das 

atividades dos profissionais, sobretudo com o reconhecimento das limitações dos 

profissionais, reduzindo assim os índices de profissionais do setor de saúde 

afastados de suas atribuições devido ao elevado grau de estresse.  

O desgaste emocional, despersonalização, competência, relações 

interpessoais, papéis estressores na carreira e fatores intrínsecos ao trabalho, são 

variáveis, que definem o estresse ocupacional. 

O stress positivo, chamado de eustresse, como o negativo, chamado de 

distresse, causa reações fisiológicas similares: as extremidades (mãos e pés) 

tendem a ficar suados e frios, a aceleração cardíaca e pressão arterial tendem a 

subir, o nível de tensão muscular tende a aumentar, etc. No nível emocional, no 

entanto, as reações ao stress são bastante diferentes. O eustresse motiva e 

estimula a pessoa a lidar com a situação. Ao contrário, o distresse acovarda a 

pessoa, fazendo com que se intimide e fuja da situação. (ROSSI et. al. 2009) 

Neste contexto, o stress pode fornecer-nos uma nova consciência e uma 

perspectiva nova e excitante. Porém, quando a resposta é patológica, em indivíduos 

mal adaptados, registra-se uma disfunção, que leva a distúrbios transitórios ou a 

doenças graves. 

De acordo com Souza e Hutz (2008) os relacionamentos sociais estáveis ou 

em desenvolvimento, são processos bastantes dinâmicos, as amizades mudam 

conforme configurações situacionais e ambientais. Neste contexto, entre amigos são 

observados diálogos, trocam mais abraços e beijos, possuem um grande número de 

assuntos com profundidade, tem traços de personalidade parecidos e também 
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atitudes, e vão assemelhando  em sentimentos e gostos à medida que interagem. 

Por outro lado, entre pessoas conhecidas, prevalece a superficialidade, pois não 

possuem revelações mútuas entre si, de intimidade e de confiança. 

Conforme Zimerman (2000), o homem durante seu desenvolvimento, 

pertence a diversos grupos como: família, amigos, escola e trabalho. E neste 

convívio social, o individuo se identifica com o grupo que tenha o perfil mais parecido 

com o seu. A convivência do grupo, tende a prevalecer caso, haja troca de 

segurança, apoio mútuo, entre outros fatores, sobretudo, possua objetivos incomum. 

Para Souza e Hutz (2008) as amizades se fortalecem através da inter-relação de 

quatro conjuntos de fatores: fatores ambientais, situacionais, individuais e diádicos.  

No decorrer do tempo o grupo social pode se transformar aumentar ou 

diminuir o numero de membros e ate almejar outro objetivo, mantendo o elo 

emocional. Quando um membro do grupo se afasta dificilmente consegue retornar 

ao mesmo devido a alteração de seus propósitos em comum.  

Portanto, as relações sociais no seio da sociedade contemporânea 

inevitavelmente são afetadas pelas transformações sócias do mundo moderno, que 

se modificam de forma avassaladora, em que, valores tradicionais, sucumbem, por 

causa da dinâmica da sociedade pós-moderna. 

O estilo de vida de forma mais abrangente, compreende cinco categorias ou 

áreas de estudo, que agrupadas indicam elementos que compõem a manutenção de 

vida saudável. A primeira categoria ou área de estudo, diz respeito aos aspectos 

sociais e econômicos, indicados por salário, emprego, status social, educação, 

fatores sociais ligados ao trabalho; a segunda categoria ou área de estudo, indica o 

ambiente físico natural ou construído pelo homem, como local de moradia, clima, 

condições ambientais de salubridade; a terceira categoria ou área de estudo, 

contempla as atitudes pessoais para optar por vivências que ofereçam benefício ou 

prejuízos para a saúde; a quarta categoria ou área de estudo apresenta as 

capacidades individuais, como genética, a fisiologia, a competência pessoal, o senso 

de controle e as próprias habilidades do indivíduo e a  quinta categoria ou área de 

estudo, estão os serviços de promoção, manutenção e restauração da saúde 

(ROLIM ,2005). 

Nesta perspectiva abordaremos os elementos que fazem parte dos estudos 

de Nahas (2006), que nos mostram os componentes do Pentáculo do Bem Estar. 
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Diversas modificações aconteceram nos hábitos alimentares do ser humano 

ao longo da história, devido ao processo de urbanização nas sociedades. São 

muitos os alertas que a comunidade científica tem se empenhado em fazer à 

sociedade, em relação às consequências de má alimentação. O consumo de 

glicídios, protídeos e lipídios, de maneira exagerada pode desencadear doenças 

ligadas a obesidade e sobrepeso como: diabetes, infarto do miocárdio, pressão alta 

e alguns tipos de câncer, são as Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

(BITTENCOURT; SANTOS; OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Nahas (2006, p.36), “os aspectos culturais, antropológicos, 

socioculturais, socioeconômico, regionais, e psicológicos, são determinantes da 

construção de hábitos alimentares que podem ser de ordem individual ou coletiva”. 

 A modificação destes hábitos é uma tarefa difícil de efetivar através de 

reeducação alimentar, é um objetivo bastante difícil de ser logrado por pessoas com 

a obesidade já instalada por hábito de vida (BITTENCOURT; SANTOS; OLIVEIRA, 

2012).  

A cultura alimentar é composta de hábitos ou costumes que levam os 

indivíduos a escolhas por alimentos que promovam saúde, sejam saborosos e 

possuam aspectos que mostrem a identidade local. (CERVATO et al., 2005).   

Portanto, o alimento é constituído por vários nutrientes fundamentais à saúde 

e ao crescimento do ser vivo, sendo que, cada um deles tem sua utilização 

específica no organismo e a maioria realiza melhor seu trabalho associado a outros. 

Assim, deve-se consumir em ordem decrescente, ou seja, primeiro consumir os 

alimentos energéticos, seguidos dos reguladores, dos construtores e por fim os 

energéticos extras, de forma limitada. 

Acredita-se ser possível construir um programa que envolva, a relação 

saúde/atividade física/qualidade de vida que fomente a busca de estilo de vida ativo 

destacando os seus aspectos funcionais e anatomo-funcionais para professores do 

IFRN, poderá contribuir para a prevenção, promoção, manutenção e recuperação de 

saúde.   
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2.2  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICO-BIOLÓGICAS 

 

Os determinantes demográficos e biológicos são os aspectos intrínsecos e 

extrínsecos ao indivíduo pesquisado, os quais podem configurar-se como 

dificuldades para a participação em atividades físicas. Segundo Dishman e Sallis 

(1994), estes determinantes poderão ser identificados como: (1) o conhecimento do 

passado e do presente; e (2) as atitudes,(3) os comportamentos, (4) as 

características da personalidade, (5) os traços médicos e os fatores demográficos 

que podem influenciar os hábitos relacionados a atividade física. Dentre as 

características pessoais, ressaltamos a idade, o sexo e o Nível socioeconômico, por 

nos parecerem ser fatores altamente consistentes na influência nos hábitos de AF 

de crianças e jovens. 

Tomar alguns cuidados que possam prevenir doenças, assumir uma postura 

de não colocar em risco o seu corpo e dos demais que s rodeia, fazem parte de do 

comportamento preventivo que Nahas (2006) aponta como parte importante quando 

se opta por um estilo de vida ativo. 

De várias formas o nosso organismo sofre influencias negativas, ameaças ou 

desgaste natural devido às escolhas que fazemos em nosso cotidiano. Somos 

induzidos pelos afazeres em nosso dia a dia, bem como pelos meios de 

comunicação de massa (rádio, jornal, televisão, telefone e computadores), com 

propagandas cada vez mais eficientes, explorando nossas fraquezas e nossos 

anseios de consumo.  

Após identificar problemas de saúde e suas origens, aconselhar para os 

tratamentos adequados e esperar as melhoras. É o desejo dos profissionais da 

saúde que atendem diariamente pacientes em estágio avançado de desequilíbrio do 

funcionamento do organismo. Conforme Seabra et al, (2004) as dificuldades 

constatadas em relação aos procedimentos que exigem mudanças de 

comportamento são muito significativas e se faz necessário refletir sobre adesão de 

hábitos preventivos.  

 Ainda para Domingues et al.(2004), a orientação para realizar exames 

periódicos não é de hoje, vem de longas datas, porém isso na maioria dos 

indivíduos, quando somos acometidos por alguma enfermidade, que para dar 

segurança ao diagnóstico são solicitados exames laboratoriais. Então neste instante 
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se identificam alterações na composição do sangue, das fezes e da urina, que 

comprometem a nossa saúde.  

Os órgãos responsáveis pela promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação da saúde vem desenvolvendo campanhas de vacinação contra vários 

tipos de doenças e em vários estágios da vida humana. Com isto se verifica a 

diminuição dos índices de mortalidade infantil, a erradicação de algumas doenças e 

o aumento da expectativa de vida da população.  

Conforme Florindo et al (2014) outro ponto para reflexão da prevenção, 

podemos citar questão do “fumo”, tem afetado a saúde de muitos trabalhadores, pois 

a fumaça do cigarro contem cerca 4.700 substâncias tóxicas, dentre estas o 

arsênico, amônia, monóxido de carbono, que são substâncias altamente 

cancerígenas.  

Ainda tratando da prevenção, abordamos um tema que tem preocupado a 

área da saúde pública, que é o abuso no consumo de álcool. O vício degrada, corrói, 

danifica a saúde física e social do indivíduo, além de comprometer os valores morais 

e éticos, levando ao fundo do posso pessoas de bem que se deixam dominar pelo 

alcoolismo. Tido como droga lícita e seu consumo atrelado à comemorações, festas, 

rituais religiosos, reuniões, encontros sociais e ao romantismo entre casais, o álcool 

é a droga mais consumida no planeta. Entre os professores existe uma grande 

incidência. Cerca de 50% dos atendimentos em emergências hospitalares ocorrem 

em decorrência do consumo exagerado de álcool, além disso, está associado à 

violência, a abusos sexuais e brigas domésticas. (DOMINGUES, et. al. 2004) 

Existe uma grande preocupação do poder público em relação ao exagerado 

índice de mortalidade através do transito. Vem crescendo muito nos últimos anos, o 

número de acidentes que quando não mata deixa muitas sequelas físicas, 

psicológicas, emocionais e econômicas para uma cidade, para um Estado ou um 

País.  

Desse modo, a relação entre atividade física e saúde, é bastante complexa, e 

não deve ser vista apenas pela dimensão biológica, diante do processo, de relações 

sociais  amplo que envolve o ser humano, no seio social-cultural. 

Geralmente a prática de atividade física gera sobrecarga no aparelho 

locomotor, no entanto, caso a sobrecarga seja circunscrita à capacidade fisiológica 

do organismo de se recuperar, não há a instalação de um processo patológico. Na  
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prevenção de lesões, deve-se considerar a capacidade de se diagnosticar 

corretamente as limitações do paciente. 

É preciso que se verifique o biótipo, presença de lesões prévias, capacidades 

físicas desenvolvidas, presença de alterações corporais, e desequilíbrios 

musculares.  

Para Segheto (2010) o índice de massa corporal (IMC) ou índice de Quelet 

dado pela massa corporal (Kg)/estatura2(m), é a medida mais comumente 

empregada em estudos de grupos populacionais.  

A avaliação física deve traçar o perfil físico do indivíduo a fim de preparar o 

programa adequado às condições do indivíduo, respeitando assim os seus limites e 

suas deficiências.    

A avaliação física é composta pelos seguintes parâmetros: Peso; Altura;             

Anamnese; Teste de flexibilidade: tronco, ombro, membros inferiores; Medidas 

antropométricas: medidas circunferências;Medida da Pressão Arterial e Batimentos 

Cardíacos (FCR) em repouso; Mensuração do VO2 máx: capacidade de captar, 

transportar e metabolizar o oxigênio; Índice de Massa Corporal: relação do peso com 

a altura que verifica se o avaliado excede ao da média da população; Medida do 

Percentual de gordura; (peso magro, peso ideal);Teste de Resistência Abdominal e 

dos braços; Teste de Carga máxima e/ou de Repetição Máxima 

Os riscos específicos da obesidade para a saúde significam a função cardíaca 

deteriorada; hipertensão e acidente vascular cerebral; diabete com início na vida 

adulta, doença renal; doença pulmonar e disfunção como resultado do maior esforço 

necessário para movimentar a parece torácica; problemas com a administração dos 

anestésicos durante uma cirurgia; osteoartrite, doença articular degenerativa e gota; 

vários tipos de câncer; níveis plasmáticos anormais de lipídios e lipoproteínas; 

irregularidades menstruais; e uma enorme sobrecarga psicológica. 

 Conforme Rolim (2005) a atividade física, além de influenciar componentes 

do domínio físico, possibilita a melhora ou manutenção das capacidades funcionais  

e influencia diretamente a percepção da auto-estima, do autoconceito, da ansiedade 

e irritabilidade. 

Portanto, é necessário que o indivíduo desenvolva sua capacidade aeróbia 

como: nadar, andar, trotar, correr, pedalar, remar e dançar são algumas delas, como 

forma de melhoria de saúde. 
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2.3 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Conforme Barbanti (2003) a atividade física, significa o movimento corporal, 

produzido por músculos esqueléticos, definindo gasto de energia. Neste contexto, a 

atividade física representa a preservação da qualidade de vida, dentro um amplo 

quadro que incluem saúde física, bem-estar emocional, satisfação social.  

De acordo com Ceschini et al. (2009), o exercício físico, pode ser considerado 

uma atividade física voltada para a construção e execução de um planejamento, que 

necessita de uma estrutura física, sendo uma atividade de forma repetitiva, que visa 

objetivos, definidos de forma clara com uma frequência, duração e intensidade pré-

determinados.  

A atividade física contribui para a prevenção das doenças, o prolongamento 

de tempo de vida, repercutindo de maneira favorável na saúde física e mental. 

(DEPS, 2000).  

Para Chaimowicz (1997) a prática regular de atividade física, após 65 anos de 

idade, é fundamental para uma maior longevidade, melhorando a capacidade 

fisiológica, reduzindo o número de medicamentos prescritos, com benefícios 

psicológicos, melhorando a auto-estima, etc...  

 Rolim (2005) enfatiza que programas adequados de atividade física, 

contribuem de forma significativa para que o organismo diminua o seu processo 

degenerativo, desse modo, prolonga o tempo de vida saudável.  

Segundo Rauchbach (2003), a prática de atividades físicas, podem trazer 

alguns benefícios como a diminuição, dos preconceitos e complexos, promovendo a 

reintegração na sociedade, estimulando a desinibição, estabelecendo novas 

amizades, além de promover a motivação, o ânimo, a autonomia, a autoconfiança, a 

auto-estima.(...)  

Para Bouchard, (2001), o gasto energético total pode ser mais importante do 

que a duração e a intensidade do exercício, devendo o participante ser assistido na 

mudança de seu estilo de vida. 

Nessa perspectiva, ações voltadas para a determinação e operacionalização 

de variáveis que possam contribuir para a melhoria do bem-estar do professor são 

bem vindas.  

Para Rolim (2005) a prática da atividade física, dever ser uma  intervenção 

fundamental para a melhoria da saúde pública, pois a inatividade física, potencializa 
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o risco de pessoas inativas desenvolver doença coronariana e três vezes mais 

derrames do que pessoas que praticam atividade física regularmente, sendo que em 

ambos os sexos, a frequência da condição de inatividade física é maior na faixa 

etária de 65 ou mais anos de idade.  

Conforme Fermino et al, (2010) os benefícios da prática de atividade física 

(AF) para a saúde e qualidade de vida em todas as idades, são gigantescos, pois a 

prática regular de AF de intensidade moderada a vigorosa (AFMV), contribui  com 

para uma melhor aptidão física, controle de peso, saúde física e mental, 

proporcionando um  estilo de vida saudável na idade adulta.  

Conforme Matsudo e Matsudo  (2000) embora haja uma grande divulgação 

das vantagens de um estilo de vida ativo para a saúde, as prevalências de 

sedentarismo na população adulta ainda permanecem, com elevadas taxas de 

inatividade física quando são avaliados os quatro domínios (ocupação, trabalho 

doméstico, deslocamento e lazer). 

O exercício físico proporciona elevações das frequências cardíacas e 

respiratórias, que ocorrem no momento do esforço e regridem com o relaxamento. 

Além desses processos, há uma multiplicidade de outros fatores que são 

desencadeados em virtude da demanda provocada pelo esforço físico, afetando a 

circulação do sangue, a alimentação dos músculos a lubrificação das articulações e 

muitas outras funções orgânicas e mecânicas (SABA, 2003). 

 Para Rolim (2005), os benefícios que a prática da atividade física proporciona 

ao organismo, variam desde as funções fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Ampliando a força muscular, o aumentando  o fluxo sanguíneo para os músculos, o 

aprimoramento da flexibilidade e amplitude de movimentos, a diminuição do 

percentual de gordura, a melhorando aspectos neurais, entre outros fatores. 

 Conforme Segheto (2010), a quantidade de atividade física que uma pessoa 

deveria praticar num dia ou em uma semana - são recomendados por associações e 

centros americanos baseadas em estudos epidemiológicos de grande escala.  

Matsudo e Matsudo (2000), corraboram que os principais benefícios à saúde 

advindos da prática de atividade física referem-se aos aspectos antropométricos, 

neuromusculares, metabólicos e psicológicos.  

Segundo Guedes e Guedes (1995), na dimensão psicológica, afirmam que a 

atividade física atua na melhoria da auto-estima, do auto conceito, da imagem 

corporal, das funções cognitivas e de socialização, na diminuição do estresse e da 
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ansiedade e na diminuição do consumo de medicamentos. A prática de exercícios 

físicos habituais, além de promover a saúde, influencia na reabilitação de 

determinadas patologias associadas ao aumento dos índices de morbidade e da 

mortalidade. Defendem a inter-relação entre a atividade física, aptidão física e 

saúde, as quais se influenciam reciprocamente. Segundo eles, a prática da atividade 

física influencia e é influenciada pelos índices de aptidão física, as quais determinam 

e são determinados pelo estado de saúde. 

Para Caspersen e Mathew(1985), atividade física é definida como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto 

energético maior do que os níveis de repouso.  

De acordo com Segheto (2010), o exercício físico difere da atividade física por 

ter componentes de planejamento, sistematização e repetição, deixando claro que o 

exercício físico é uma forma de atividade física. 

Para Marques e Gaya (1999), relacionar aptidão física à saúde representa um 

estado multifacetado de bem-estar resultante da participação na atividade física. 

Supera a tradicional perspectiva do “fitness”, preconizada nos anos 70 e 80 - 

centrada no desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória - e procura inter-

relacionar as variáveis associadas à promoção da saúde. 

Segundo Magalhães Neto (2006), a um novo conceito de exercício saudável, 

no qual os benefícios ao organismo derivariam do aumento do metabolismo (da 

maior produção de energia diariamente) promovido pela prática de atividades 

moderadas e agradáveis. 

Conforme Matsudo e Matsudo (2000), as entidades ligadas à Educação Física 

e às Ciências do Esporte como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física (ICSSPE), o 

Centro de Controle e Prevenção de Doença - USA (CDC), o Colégio Americano de 

Medicina Esportiva (ACSM), a Federação Internacional de Medicina Esportiva 

(FIMS), a Associação Americana de Cardiologia e o Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) preconizam que 

sessões de trinta minutos de atividades físicas por dia, na maior parte dos dias da 

semana, desenvolvidas continuamente ou mesmo em períodos cumulativos de 10 a 

15 minutos, em intensidade moderada, já são suficientes para a promoção da saúde. 

Powell e Paffenbarger (1985), estudos experimentais sugerem que a prática 

de atividades de intensidade moderada atua na redução de taxas de mortalidade e 



29 

 

de risco de desenvolvimento de doenças degenerativas como as enfermidades 

cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, diabetes, enfermidades respiratórias, 

dentre outras. São relatados, ainda, efeitos positivos da atividade física no processo 

de envelhecimento, no aumento da longevidade, no controle da obesidade e em 

alguns tipos de câncer.  

A relação atividade física e saúde vêm sendo gradualmente substituídas pelo 

enfoque da qualidade de vida, o qual tem sido incorporado ao discurso da Educação 

Física e das Ciências do Esporte. Na promoção de saúde deve haver o 

envolvimento comunitário que vise a melhoria de sua qualidade de vida, dos 

indivíduos e grupos que participam deste processo, com objetivo de  satisfazer 

necessidades e modificar o meio ambiente.  
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III METODOLOGIA 
 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A investigação trata-se de um estudo descritivo com um coorte transversal, 

em que buscou-se analisar a associação entre o estilo de vida,  os aspectos 

demográfico-biológicos, nível de atividade física e a morfologia dos docentes do 

IFRN. 

 
 

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA 
 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN,  instituição pública, pertencente à Rede 

Federal de Educação Tecnológica, que está presente em todos os Estados do 

Brasil.  

            Sua atuação ocorre em vários níveis de ensino: No ensino médio, ensino 

técnico, tecnológico, nas licenciaturas, na pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Uma das características de seus professores, é que muitos não tiveram formação 

académica para o ensino. sendo treinados no próprio instituto para desempenhar a 

função de professor. 

          O instituto escolhe seus cursos técnicos de acordo com as demandas 

regionais, suas potencialidades e suas necessidades e definidos por eixos 

tecnológicos. Possui muita credibilidade perante a sociedade e tem modificado o 

cenário de desenvolvimento regional, em relação ao emprego e ao êxodo rural. No 

estado do Rio Grande do Norte sua atuação tem repercutido muito positivamente no 

seu desenvolvimento, principalmente oferecendo mão de obra qualificada no 

mercado de trabalho.   Possui uma secretaria específica para tratar das questões 

administrativas junto ao Ministério da Educação (SETEC). 

 
Esta Instituição pública, atualmente possui 21 Campi, em todo o estado do 

Rio Grande do Norte, distribuídos nas seguintes mesorregiões:   
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Mesorregião Leste – Campus Ceará Mirim; Campus São Gonçalo; Campus Natal 

Central; Campus Natal/Cidade Alta; Campus Natal/Zona Norte; Campus Parnamirim; 

Campus Canguaretama; Campus EAD. 

 

Mesorregião Agreste – Campus João Câmara; Campus Santa Cruz; Campus Nova 

Cruz; Campus São Paulo do Potengi; Campus de Lajes; 

 

Mesorregião Central – Campus Macau; Campus Currais Novos; Campus Caicó; 

Campus de Parelhas; 

 

Mesorregião Oeste – Campus Mossoró; Campus Ipanguaçu; Campus Apodi; 

Campus Pau dos Ferros. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.3.1 População  

 

A população em estudo compreendeu 1100 docentes de todos os campi do 

IFRN-  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

lotados no Campus de Apodi; Caicó; Canguaretama; Ceará-Mirim; Currais Novos;  

Ipanguaçu; João Câmara; Macau; Mossoró; Natal; Central Natal; Cidade Alta Natal; 

Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim e Pau dos Ferros, no ano de 2013( IFRN, 2013) 

 

  

3.3.2 Amostra 

 

 Para seleção do grupo amostral, selecionado de forma não probabilística 

intencional, adotou como critério de inclusão: ser docente na ativa em 2013, nos 

Campi com maior quantitativo de professores, em cada uma das regiões do estado 

do Rio Grande do Norte. 

 Foram excluídos os professores que não atuaram em sala de aula durante o 

ano de 2013; os que se encontravam em período de licença especial (prêmio, 

gestação, saúde); os cedidos para outros órgãos do serviço público; em afastamento 

http://portal.ifrn.edu.br/campus/apodi
http://portal.ifrn.edu.br/campus/caico
http://portal.ifrn.edu.br/campus/canguaretama
http://portal.ifrn.edu.br/campus/ceara-mirim
http://portal.ifrn.edu.br/campus/curraisnovos
http://portal.ifrn.edu.br/campus/ipanguacu
http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara
http://portal.ifrn.edu.br/campus/macau
http://portal.ifrn.edu.br/campus/mossoro
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcidadealta
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalzonanorte
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalzonanorte
http://portal.ifrn.edu.br/campus/novacruz
http://portal.ifrn.edu.br/campus/parnamirim
http://portal.ifrn.edu.br/campus/paudosferros
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ou exercendo cargos administrativos, totalizando uma amostra inicial de 510 

docentes. 

 

 

Para determinar o tamanho da amostra  necessária de docentes do IFRN em 

2013 , prosseguiu-se calculando o tamanho da amostra para populações finitas de 

acordo com Medronho (2009) utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população definida segundo os critérios 

de inclusão e exclusão é composta de 510 elementos. 

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. 

p = proporção com a qual o fenômeno se verifica.  

q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. 

e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a máxima diferença que o 

investigador admite suportar entre a verdadeira média populacional. Nesta pesquisa foi 

admitido um erro máximo de 0,05. 

Transcrevendo os valores descritos para a formula, tem-se o seguinte calculo de amostra: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

n = 237 professores  
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 Estilo de vida 

 

          Para avaliar o estilo de vida, foi aplicado o questionário denominado “Perfil do 

Estilo de Vida Individual - PEVI”, proposto por Narras (2003) e validado por Both et 

al( 2008), composto pelos componentes de: Nutrição, Atividade Física, 

Comportamento Preventivo, Relacionamentos, Controle do Stress, estabelecendo 

relações entre as variáveis. O referido questionário consiste de 15 (quinze) 

perguntas, distribuídas em três questões para cada aspecto estudado, sendo três 

compreender a nutrição, três para atividade física, três para relacionamentos, três 

para controle de estresse e três para comportamento preventivo. As respostas são 

dadas em quatro opções, segundo o quadro abaixo. 

  

Pontuação Critério 

0 (zero) Absolutamente não faz parte do seu estilo de vida (NUNCA);  

1 (um) Às vezes corresponde ao comportamento (AS VEZES 

2 (dois) Quase sempre verdadeiro (QUASE SEMPRE); 

3 (três) que é a completa realização do comportamento considerado 

(SEMPRE). 

Quadro 1- Escore de respostas do Perfil de Estilo de vida individual 
              Fonte: NAHAS (2006) 
 
 
 

Quanto à classificação de cada perfil do estilo de vida, esta foi feita com base 

em Nahas (2006), sendo que um valor menor do que 1 representou perfil negativo, 

entre 1 e 1,99 perfil regular e valor entre 2 e 3 um perfil positivo. 

O Pentáculo do Bem Estar (PBE) é uma demonstração gráfica dos resultados 

obtidos através do questionário do perfil do estilo de vida individual, que inclui 

características nutricionais, nível de estresse, atividade física habitual, 

elacionamento social e comportamentos preventivos, sendo demonstrada em figura 

no formato do Pentáculo (estrela), com intuito de facilitar a visualização dos 

seguimentos abordados (NAHAS, 2006). (Figura 1) 
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FIGURA 1- Pentáculo do bem estar-PBE 

Fonte: NAHAS,(2006) 

 

A aplicação do PEVI consiste em 15 perguntas fechadas, havendo uma auto 

avaliação numa escala que corresponde (Quadro 1): 

  O preenchimento do PBE acontece sempre do ponto mais interno para o 

ponto mais externo, sendo que as cores diferentes possibilita identificar qual é o item 

mais presente em seu estilo de vida. assim definido:  

 

NUNCA não pinte nenhuma parte da estrela. 

ÀS VEZES (cor amarela) você deve pintar a parte mais interna da 
estrela. 

QUASE SEMPRE (cor verde) pinte a parte interna e a parte do meio. 

SEMPRE (cor azul) pinte a parte interna, a do meio e a externa. 
Quanto mais preenchido estiver o seu 
Pentáculo do Bem Estar, melhor o estilo de 
vida do individuo. 

QUADRO 2- Orientações para preenchimento do Pentáculo do Bem Estar 
Fonte: NAHAS,(2006) 
     

 
3.3.2 Determinantes Demográfico-Biológicos 

 

        As variáveis socioeconômicas observadas neste estudo foram: identificação do 

Nível Sócio Familiar (NSF) que será realizado por meio do sistema de pontos do 

Critério de Classificação Econômica Brasil adotado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP, 2012) (Anexo 2). Ele enfatiza sua função de estimar 
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o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de 

classificar a população em termos de “classes sociais”. 

Este questionário foi composto por duas questões gerais, divididas em itens. 

A primeira diz respeito a posse de itens e a segunda sobre o grau de instrução da 

família. Esse instrumento afasta - nos da pretensão de classificar a população em 

termos de classes sociais, partindo da definição classes econômicas. 

Após a aplicação do questionário, foi feita a contagem de pontos e 

enquadrado nas pontuações descritas pela ABEP, tais como:  

 

 

CLASSE PONTOS 

A1 42 – 46 

A2 35 – 41 

B1 29 – 34 

B2 23 – 28 

C1 18 -22 

C2 14-17 

D 8-13 

E 0 – 7 

 
QUADRO 3- Critério de Classificação Econômica Brasil 
  Fonte: ABEP, 2012 

 

 As características biológicas dos participantes foram identificadas através do 

Índice de massa corporal, sendo avaliados  o peso corporal e estatura: 

a) Massa Corporal Total 

Para determinar o peso corporal, será utilizada uma Balança Techline BAL-

150PA®, devidamente calibrada e aferida, cuja precisão é de 100 gramas e a escala 

com variação a 0 a 150 kg.  

b)Estatura 

Para medir a estatura será utilizado o Estadiômetro Personal Caprice 

Sanny®, constituído por uma base vertical com escala métrica graduada em 

centímetros, uma faixa de medição de 0 a 210 cm e precisão de 1 mm. Índice de 

Massa Corporal. 
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A partir da coleta dos dados referente à estatura e a massa corporal total foi 

calculado  o Índice de Massa Corporal (IMC), através da fórmula: 

IMC = Kg/ m2 

 

Após o cálculo do índice adotou-se a tabela de referencia  definida pela  

OMS(2014)( Quadro 4):  

Condição IMC em adultos 

abaixo do peso abaixo de 18,5 

no peso normal entre 18,5 e 25 

acima do peso entre 25 e 30 

obeso acima de 30 

                          QUADRO 4- Tabela de referência do IMC 
                          Fonte: OMS (2014) 
 

 

3.3.3  Nível de atividade física  

 

Para identificar o nível de atividade física subjetivo foi utilizado o questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), proposto pela a Organização Mundial de 

Saúde (1998) e validado por Matsudo e Matsudo (2000) e Garcia et al (2013) , 

apresentando reprodutibilidade 0,71% e para a versão curtas 0,75%. (Anexo 4). 

O IPAQ é um questionário que avalia a atividade física numa semana típica 

ou nos últimos sete dias por meio da investigação dos minutos de atividade física 

(moderada, vigorosa e caminhada) e tem sido muito usado em países da América 

Latina. Este instrumento começou a ser utilizado no Brasil a partir do ano 2006 , 

principalmente na sua versão curta.  

A classificação de o IPAQ dar se por Muito ativo, Ativo Irregularmente Ativo e 

Inativo, onde:  
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1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão ou 

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA ou 

CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 

 

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém, de forma 

insuficiente para ser classificado como ativo pois não cumpre as recomendações 

quanto à freqüência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a 

freqüência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + 

vigorosa). 

 

4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a semana. 

 

 

3.4. TRATAMENTO  DOS  DADOS 

 

 

Os dados foram analisados através do software STATA (StataCorp. 2013. 

Stata Statistical Software: Release 13. College Station, TX: StataCorp LP), sendo 

expressos em média e desvio padrão, bem como valores mínimos, máximos, 

frequência simples e porcentagem.  Na análise univariada dos dados, utilizou-se o 

teste do Qui-quadrado para variáveis categóricas e Análise de Variância (One Way 

ANOVA) para contínuas. Quando necessário, os dados sofreram transformação 

logarítmica para garantia dos pressupostos paramétricos. Já na análise multivariada 

por regressão logística multinomial, quando necessário, variáveis foram 

transformadas em tipo binário, obtendo-se estimativas de odds ratios e intervalos de 

confiança a 95%. O critério de inclusão de variáveis no modelo logístico foi a 
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associação com o estilo de vida com valor de p<0,20 na analise univariada. 

Permaneceram no modelo final, variáveis associadas ao desfecho com valores de 

p<0,05. 
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IV RESULTADOS  

 

Os dados apresentados na tabela 1 são referentes às varáveis demográfico- 

biológicas e estilo de vida dos professores.  No que diz respeito ao estilo de vida, 15 

indivíduos foram classificados como negativo, 17 como regulares e 74 positivo. 

 

TABELA 01 - Valores de medidas de tendência central para as variáveis 
demográfico-biológicas frente ao estilo de vida. 

Variáveis 
Negativo Regular Positivo 

p-valor 
(n=15) (n=17) (n=74) 

Altura (cm) 
    

Média ± D.P 1,71 ± 0,07 1,70 ± 0,08 1,68 ± 0,08 
p = 0,2605 

Min-Max 1,55 – 1,85 151 – 1,97 1,50 – 1,90 

Peso (kg) 
    

Média ± D.P 81,88 ± 10,51 79,05 ± 15,27 77,31 ± 12,30 
p = 0,5272 

Min-Max 66,0 – 100 45,00 – 128 46 – 102 

Idade (anos) 
    

Média ± D.P 38,0 ± 9,15 36,16 ± 8,89 38,42 ± 10,24 
p = 0,1994 

Min-Max 26 – 56 22 – 61 19 – 66 

IPAQ (min/ Semana) 
    

Média ± D.P 43,21 ± 85,12 147,60 ± 196,40 333,8 ± 501,9 
p = 0,0002* 

Min-Max 0,0 – 240,0 0,0 – 900,0 0,0 – 3360,0 

ABEP 
    

Média ± D.P 29,15 ± 4,27 29,11 ± 5,57 30,43 ± 6,36 
p = 0,2541 

Min-Max 22,0 – 38,0 9,0 – 41,0 14,0 – 43,0 

IMC 
    

Média ± D.P 27,88 ± 3,66 27,09 ± 4,22 27,14 ± 3,50 
p = 0,8056 

Min-Max 22,30 – 33,50 16,30 – 4,22 18,40 – 35,40 
 

      * Valores de p<0,05 (ANOVA) 
 

 

 

Com relação às variáveis demográfico-biológicos, referentes aos professores 

do IFRN, parece claro afirmar que não houve diferença significativa para a estatura, 

peso, idade e IMC quando comparados os indivíduos quanto à classificação do estilo 
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de vida. Além disso, percebe-se que para à classe socioeconômica, também não 

houve diferença significativa. 

. No entanto, com relação à duração prática de atividades físicas por semana, 

foi identificada diferença significativa, onde os indivíduos com estilo de vida positivo 

praticara em média 333,8 ± 501,9 por semana, apresentando o valor de p = 0,0002. 

 Em estudo conduzido por Venturim e Molina (2010), através de um programa 

de promoção de um estilo de vida saudável, obteve um aumento dos valores dos 

componentes do estilo de vida, sendo que o componente que aumentou 

significativamente foi o da atividade física (p<0,001), influindo positivamente na 

melhoria do estilo de vida como um todo (p<0,05). 

 Além disso, estudo realizado por Souza et al. (2003), utilizando o Pentáculo 

do Bem-Estar, comprovou também que a prática regular de exercícios físicos 

contribui para que as pessoas tenham um maior cuidado com a saúde, em todos os 

componentes que a influenciam melhorando, consequentemente, o estilo de vida. 

 Por sua vez, em pesquisa realizada com professores, Santos e Marques 

(2013), observou que quanto aos hábitos do estilo de vida, 65,2% dos sujeitos foram 

fisicamente ativos, enquanto 32,3% apresentaram sobrepeso e 14,4% obesidade. A 

maioria (79,1%) declarou realizar três ou mais refeições completas diárias, mas 

79,6% consumiam menos de três porções de frutas e verduras por dia. O consumo 

de álcool foi relatado por 21,6% dos indivíduos e o tabagismo por 14,1%.  

 Além deste, em estudo realizado por Ford et al. (2013), evidenciou que o risco 

de todas as causas de mortalidade foi reduzida 47% entre os adultos que eram 

fisicamente ativos, e 26% entre os adultos que consumiram uma dieta saudável. 

Além disso, que eram suficientemente ativos, também mostrou grandes reduções na 

mortalidade das principais doenças cardiovasculares, câncer e outras causas. 

Na tabela 02, são apresentados os valores de frequência para as variáveis 

demográfico-biológicos frente ao estilo de vida. Para a associação por tendência é 

possível identificar que para maioria das variáveis estudadas, não estiveram 

associadas ao estilo de vida.  

Entretanto, para a prática de atividade física e para os componentes do estilo 

de vida, identificaram-se associações significativas. Com relação à prática de 

atividade física, vale destacar que dos indivíduos que foram classificados com o 

estilo de vida negativo, 40% eram sedentários e 46% irregularmente ativo. Por sua 
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vez, para os classificados com estilo de vida regular, 29,2% e 43,9% apresentaram-

se como sedentário e irregularmente ativo, respectivamente.  

Por outro lado, os indivíduos com estilo de vida positivo apresentaram 40,5% 

como sendo irregularmente ativos e 33,8% como sendo ativos, e apenas 8,1% foram 

classificados como muito ativo. 

Quanto à prática semanal de atividades físicas, em pesquisa realizada por 

Thomaz et al. (2010), 22% dos indivíduos foram considerados inativos, 26% 

insuficientemente ativos, 35% ativos e 17% muito ativos, resultados semelhantes 

dos encontrados em nossa pesquisa. 

Por outro lado, em pesquisa realizada com industriários de Santa Catarina, 

um programa de intervenção lazer ativo quando comparados os períodos de 1999 a 

2004, evidenciou uma redução da prevalência de inatividade física no lazer de 

46,2% em 1999 para 30,8% em 2004, uma variação percentual de 33,3% (NAHAS et 

al., 2010). 

Como já foi dito, houve associações significativas dos componentes do estilo 

de vida, em suas respectivas classificações, sendo que cerca 65,8% e 28,5% dos 

indivíduos foram classificados como regular e positivo. Consequentemente, as 

frequências de todos os componentes concentraram-se em regular e positivo. 

Na tabela 03, são apresentados os resultados da análise de regressão 

logística multinominal para as variáveis em função do estilo de vida negativo e 

regular. A partir disso, é possível identificar que não houve associações significativas 

entre as variáveis demográfico-biológicas e o estilo de vida negativo e regular. 

Entretanto, acredita-se que ser sedentário e irregularmente ativo foi tido como fator 

de risco para um estilo de vida negativo. 

Com base nisso Rôas e Reis (2012), traz evidências em seus achados que 

cada vez mais pessoas que deixam de realizar algum tipo de atividades físicas 

podem ser consideradas um fator de risco para várias doenças crônicas. Assim 

sendo, é relevante desenvolver programas que busquem a promoção de um estilo 

de vida saudável. 
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TABELA 02 - Valores de frequência (%) de variáveis demográfico-biológicas 
frente ao estilo de vida 

Negativo Regular Positivo

15 (5,8%) 171 (65,8%) 74 (28,5%)

Mesorregiões

    Oeste - - -

    Central - - -

    Agreste - - -

    Leste 15 (100,0) 171 (100,0) 74 (100,)

Altura (cm) 

    1,5 a 1,7 06 (50,0) 82 (53,6) 39 (60,9)

    Maior que 1,7 06 (50,0) 71 (46,4) 25 (39,1)

Peso (kg)

    40 a 70 03 (25,0) 47 (30,5) 20 (31,3)

    Maior que 70 09 (75,0) 107 (69,5) 44 (68,8)

Idade (anos)

    19 a 40 08 (53,3) 125 (73,1) 46 (62,2)

     41 a 70 07 (46,7) 46 (26,9) 28 (37,8)

Sexo

     Masculino 12 (80,0) 117 (68,4) 45 (60,8)

     Feminino 03 (20,0) 54 (31,6) 29 (39,2)

IPAQ

     Sedentário 06 (40,0) 50 (29,2) 13 (17,6)

     Irregularmente 07 (46,7) 75 (43,9) 30 (40,5)

    Ativo 02 (13,3) 40 (23,4) 25 (33,8)

     Muito ativo 0 (0,0) 06 (3,5) 06 (8,1)

IMC

Muito abaixo do peso 0 (0,0) 01 (0,7) 0 (0,0)

Abaixo do peso 0 (0,0) 02 (1,3) 01 (1,6)

Peso normal 03 (25,0) 47 (30,7) 19 (29,7)

Acima do peso 05 (41,7) 62 (40,5) 33 (51,6)

Obesidade I 04 (33,3) 36 (23,5) 10 (15,6)

Obesidade II 0 (0,0) 04 (2,6) 01 (1,6)

Obesidade III 0 (0,0) 01 (0,7) 0 (0,0)

ABEP

    A (35 – 46) 01 (7,7) 27 (15,9) 18 (24,3)

    B (23 – 34) 11 (84,6) 122 (71,8) 48 (64,9)

    C (17 – 22) 01 (7,7) 20 (11,8) 08 (10,8)

    D (08 – 13) 0 (0,0) 01 (0,6) 0 (0,0)

Nutrição

    Negativo 08 (53,3) 37 (21,6) 04 (5,4)

     Regular 06 (40,0) 105 (61,4) 23 (31,1)

     Positivo 01 (6,7) 29 (17,0) 47 (63,5)

Atividade física

    Negativo 13 (86,7) 104 (60,0) 12 (16,2)

     Regular 02 (13,3) 59 (34,5) 30 (40,5)

     Positivo 0 (0,0) 08 (4,7) 32 (43,2)

Comportamento Prev.

    Negativo 04 (26,7) 05 (2,9) 0 (0,0)

     Regular 07 (46,7) 33 (19,3) 01 (1,4)

     Positivo 04 (26,7) 133 (77,8) 73 (98,6)

Relacionamento

    Negativo 09 (60,0) 06 (3,5) 0 (0,0)

     Regular 06 (40,0) 61 (35,7) 06 (8,1)

     Positivo 0 (0,0) 104 (60,8) 68 (91,9)

Controle de stress

    Negativo 13 (86,7) 13 (7,6) 0 (0,0)

     Regular 02 (13,3) 90 (52,6) 23 (31,1)

     Positivo 0 (0,0) 68 (39,8) 51 (68,9)

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001

p = 0,910

p = 0,097

p = 0,275

p = 0,002**

 p = 0,953

p  = 0,636

Variáveis

Estilo de vida 

n (%)
p - valor

-

 p = 0,566¥
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Negativo Regular Positivo

15 (5,8%) 171 (65,8%) 74 (28,5%)

Mesorregiões

    Oeste - - -

    Central - - -

    Agreste - - -

    Leste 15 (100,0) 171 (100,0) 74 (100,)

Altura (cm) 

    1,5 a 1,7 06 (50,0) 82 (53,6) 39 (60,9)

    Maior que 1,7 06 (50,0) 71 (46,4) 25 (39,1)

Peso (kg)

    40 a 70 03 (25,0) 47 (30,5) 20 (31,3)

    Maior que 70 09 (75,0) 107 (69,5) 44 (68,8)

Idade (anos)

    19 a 40 08 (53,3) 125 (73,1) 46 (62,2)

     41 a 70 07 (46,7) 46 (26,9) 28 (37,8)

Sexo

     Masculino 12 (80,0) 117 (68,4) 45 (60,8)

     Feminino 03 (20,0) 54 (31,6) 29 (39,2)

IPAQ

     Sedentário 06 (40,0) 50 (29,2) 13 (17,6)

     Irregularmente 07 (46,7) 75 (43,9) 30 (40,5)

    Ativo 02 (13,3) 40 (23,4) 25 (33,8)

     Muito ativo 0 (0,0) 06 (3,5) 06 (8,1)

IMC

Muito abaixo do peso 0 (0,0) 01 (0,7) 0 (0,0)

Abaixo do peso 0 (0,0) 02 (1,3) 01 (1,6)

Peso normal 03 (25,0) 47 (30,7) 19 (29,7)

Acima do peso 05 (41,7) 62 (40,5) 33 (51,6)

Obesidade I 04 (33,3) 36 (23,5) 10 (15,6)

Obesidade II 0 (0,0) 04 (2,6) 01 (1,6)

Obesidade III 0 (0,0) 01 (0,7) 0 (0,0)

ABEP

    A (35 – 46) 01 (7,7) 27 (15,9) 18 (24,3)

    B (23 – 34) 11 (84,6) 122 (71,8) 48 (64,9)

    C (17 – 22) 01 (7,7) 20 (11,8) 08 (10,8)

    D (08 – 13) 0 (0,0) 01 (0,6) 0 (0,0)

Nutrição

    Negativo 08 (53,3) 37 (21,6) 04 (5,4)

     Regular 06 (40,0) 105 (61,4) 23 (31,1)

     Positivo 01 (6,7) 29 (17,0) 47 (63,5)

Atividade física

    Negativo 13 (86,7) 104 (60,0) 12 (16,2)

     Regular 02 (13,3) 59 (34,5) 30 (40,5)

     Positivo 0 (0,0) 08 (4,7) 32 (43,2)

Comportamento Prev.

    Negativo 04 (26,7) 05 (2,9) 0 (0,0)

     Regular 07 (46,7) 33 (19,3) 01 (1,4)

     Positivo 04 (26,7) 133 (77,8) 73 (98,6)

Relacionamento

    Negativo 09 (60,0) 06 (3,5) 0 (0,0)

     Regular 06 (40,0) 61 (35,7) 06 (8,1)

     Positivo 0 (0,0) 104 (60,8) 68 (91,9)

Controle de stress

    Negativo 13 (86,7) 13 (7,6) 0 (0,0)

     Regular 02 (13,3) 90 (52,6) 23 (31,1)

     Positivo 0 (0,0) 68 (39,8) 51 (68,9)

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001*

p <0,001

p = 0,910

p = 0,097

p = 0,275

p = 0,002**

 p = 0,953

p  = 0,636

Variáveis

Estilo de vida 

n (%)
p - valor

-

 p = 0,566¥

 
 

Significância estatística – Qui-quadrado (p<0,05); ** Significância estatística - Qui-quadrado para 
tendência (p<0,05). 
 ¥ Dados com ausência de respondentes. 



44 

 

TABELA 03 -. Associação entre fatores demográfico-biológicos frente ao estilo de 
vida. 

Positivo

n (%) n (%) OR bruto (IC95%) p-valor n (%) OR bruto (IC95%) p-valor

Mesorregiões

    Oeste - - - - - - -

    Central - - - - - - -

    Agreste - - - - - - -

    Leste 74 (100) 15 (100,0) 1 174 (100,0) 1

Altura (cm) 

    1,5 a 1,7 39 (60,9) 06 (50,0) 0,641 (0,18 – 2,21) 82 (53,6) 0,740 (0,40 – 1,34

    Maior que 1,7 25 (39,1) 06 (50,0) 1 71 (46,4) 1

Peso (kg)

    40 a 70 20 (31,3) 03 (25,0) 0,733 (1,17 – 3,0) 47 (30,5) 0,966 (0,51 – 1,81)

    Maior que 70 44 (68,8) 09 (75,0) 1 107 (69,5) 1

Idade (anos)

    19 a 40 46 (62,2) 08 (53,3) 0,696 (0,22 – 2,12) 125 (73,1) 1,65 (0,92 – 2,95)

     41 a 70 28 (37,8) 07 (46,7) 1 46 (26,9) 1

Sexo

     Masculino 45 (60,8) 12 (80,0) 2,57 (0,66 – 9,92) 117 (68,4) 1,39 (0,79 – 2,46)

     Feminino 29 (39,2) 03 (20,0) 1 54 (31,6) 1

IPAQ

     Sedentário 13 (17,6) 06 (40,0) 5,76 (1,01 – 32,72) 0,05 50 (29,2) 2,40 (1,1 – 5,29) 0,044*

     Irregularmente ativo 30 (40,5) 07 (46,7) 2,91 (0,55 – 15,33) 0,281 75 (43,9) 1,56 (0,81 – 3,08) 0,241

    Ativo 25 (33,8) 02 (13,3) 1 40 (23,4) 1

     Muito ativo 06 (8,1) 0 (0,0) - - 06 (3,5) 0,62 (0,18 – 22,15) 0,529

IMC

Muito abaixo do peso 0 (0,0) 0 (0,0) - - 01 (0,7) - -

Abaixo do peso 01 (1,6) 0 (0,0) - - 02 (1,3) 0,55 (0,04 – 6,77) 0,54

Peso normal 19 (29,7) 03 (25,0) 0,39 (0,07 – 2,12) 0,39 47 (30,7) 0,68 (0,28 – 1,65) 0,511

Acima do peso 33 (51,6) 05 (41,7) 0,37 (0,08 – 1,68) 0,228 62 (40,5) 0,52 (0,23 – 1,18) 0,124

Obesidade I 10 (15,6) 04 (33,3) 1 36 (23,5) 1

Obesidade II 01 (1,6) 0 (0,0) - - 04 (2,6) 1,11 ( 0,11 – 11,10) 1

Obesidade III 0 (0,0) 0 (0,0) - - 01 (0,7) - -

ABEP

    A ( 35 – 46) 18 (24,3) 01 (7,7) 1 27 (15,9) 1

    B (23 – 34) 48 (64,9) 11 (84,6) 4,12 (0,49 – 34,30) 0,274 122 (71,8) 1,69 (0,85 – 3,35) 0,18

    C (17 – 22) 08 (10,8) 01 (7,7) 2,25 (0,12 – 40,69) 1 20 (11,8) 1,66 (0,60 – 4,59) 0,45

    D (08 – 13) 0 (0,0) 0 (0,0) - - 01 (0,6) - -

1 0,915

0,523 0,087

0,158 0,248

Variáveis

Estilo de vida

Negativo Regular

0,533 0,321

 
ORbruto (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%); - Odds ratio não possível de calcular; Variável 
de comparação foi    Estilo de vida Positivo;  * Significância estatística (p<0,05). 
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Com base na análise multivariada, exposta na tabela 04, por meio do OR 

ajustada, nota-se que houve uma associação significativa entre ser sedentário e ter 

um estilo de vida negativo e regular (p=0,048 e 0,029). Sendo assim, observamos 

que ser sedentário foi tido como um fator de risco 5,76 maiores chances para um 

estilo de vida negativo que os indivíduos ativos. 

 

 

TABELA 04. Resultados finais da análise multivariada dos fatores   
associados ao estilo de vida. 

 
 

OR Ajustada (IC95%) p-valor OR Ajustada (IC95%) p-valor

IPAQ

Sedentário 5,76 (1,02 – 32,69) 0,048 2,40 (1,1 – 5,28) 0,029

Irregularmente ativo 2,91 (0,55 – 15,31) 0,208 1,56 (0,81 – 3,0) 0,182

Ativo 1 1

Muito ativo - - 0,62 (0,18 – 2,15) 0,456

Variáveis
Negativo Regular

 
OR (IC95%) : Odds ratio (intervalo de confiança de 95%) ajustados pelo método de regressão 
logística multinominal. Para esta análise, a referência foi a categoria Estilo de vida Positivo 

 

 

 

 

 Apesar de tais evidências, altas prevalências de sedentarismo ainda são 

frequentes. Em estudo realizado por Knuth et al. (2011), quando em seus achados 

os homens foram mais inativos que as mulheres (25,6% versus 15,2%), e a 

prevalência de inatividade física entre os idosos (65 anos ou mais) foi superior ao 

dobro daquela verificada nas demais faixas etárias. Indivíduos com maior 

escolaridade (12 anos ou mais) foram mais inativos do que os seus pares. Já o 

hábito de assistir TV foi mais frequente na região Sudeste (38,3%), sexo feminino 

(38,7%), indivíduos mais jovens (43,4%) e naqueles com 9 a 11 anos de estudo 

(41,1%). 

 Patel et al. (2010) examinaram os efeitos do tempo sentado e da atividade 

física nas taxas de mortalidade em um estudo longitudinal com adultos americanos. 

Os resultados encontrados mostram que o tempo sentado (≥ 6 horas x < 3 horas/dia) 

esteve associado com uma maior taxa de mortalidade em homens (RR=1,17; IC95% 

1,11-1,24) e mulheres (RR=1,34; IC95% 1,24-1,44).  
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As análises mostraram que mesmo após ajuste para os níveis de atividade 

física dos sujeitos, a associação se manteve, mostrando dessa forma uma 

independência entre atividade física e comportamento sedentário. Katzmark et al 

(2009) e Dunstan et al (2010) encontraram resultados semelhantes em relação à 

associação do comportamento sedentário com maiores taxas de mortalidade, 

independentemente dos efeitos da atividade física. 

 
TABELA 05 - Classificação do nível de atividade física dos professores do IFRN  

que participaram da amostra. 
 

Classificação do nível de atividade 
física 

Quant. 
% 

Muito Ativo 13 5,0 

Ativo 82 31,5 

Irregularmente Ativo A 58 22,3 

Irregularmente Ativo B 40 15,4 

Sedentário 67 25,8 

Total 260 100,0 
 

  Conforme tabela 1, entre a população pesquisada, existe um índice 

relativo de doentes ativos com cerca de 31, 5% , por outro lado o índice de docentes  

sedentário é de 25,8%, que é bastante preocupante, pois de um modo geral, essa 

estatística alerta para o grave problema do sedentarismo na população. 

 

TABELA 06 - Distribuição geral dos professores segundo os critérios 

de classificação socioeconômica 
 

Classe Quant. % 

A1 2 0,77 

A2 44 16,99 

B1 105 40,54 

B2 76 29,34 

C1 22 8,49 

C2 7 2,70 

D 1 0,39 

Total 259 100,00 
 

 
 

Na tabela 7, ficou evidenciado que 43,06% dos docentes investigados estão 

na classe B1, e que 27.78% na classe B2, revelando condições de nível de vida  

socioeconômico bom. Conforme Januzzi (2003) Status socioeconômico de uma 

ocupação significa prestígio social conferido pela população às ocupações ou à 
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posição relativa da ocupação em um ranking classificatório ordenado por algum 

indicador socioeconômico simples ou composto como rendimento proporcionado, 

nível de qualificação típico das ocupações, escolaridade da mão-de-obra nelas 

alocada ou mesmo uma combinação destas dimensões. 
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V  CONCLUSÃO  E SUGESTÕES 

 

 

Os resultados apontam para a adoção de estilo de vida regular e positivo para 

a vida saudável entre os docentes do IFRN; 

Quanto as variáveis demográfico-biológicas, não foram encontradas 

diferenças significativas quanto as respectivas classificações do estilo de vida; 

 Para a prática da atividade física os sujeitos em sua maioria foram 

classificados como sedentários e  irregularmente ativos..     

A partir dos resultados apresentados, podemos concluir que não existe  

relação entre o estilo de vida, características demográficas- biológicas, exceto para  

nível de atividade física de docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN. 

 

           Diante dos resultados obtidos e das limitações apresentadas nesta pesquisa, 

recomenda-se atividades que busquem incentivar o envolvimento com a 

comunidade acadêmica, por meio de cursos e programas oferecidos pelo IFRN, ou 

outras instituições públicas ou privadas; criar mecanismos que estimulem os 

aspectos relacionados com os cinco dimensões do pentáculo do bem estar.(nutrição, 

atividade física, relacionamentos, controle de estresse, comportamento preventivo), 

que pode se transformar em um bom programa de qualidade de vida para os 

servidores. Ampliar este estudo para todas as regiões do Rio Grande do Norte como 

também sejam implantadas ações voluntárias com a participação de docentes do 

IFRN de várias áreas do conhecimento junto a comunidade que atuam.  
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ANEXOS 

ANEXO 1-  QUESTIONÁRIO DO ESTILO DE VIDA 
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ANEXO 2- CLASSIFICAÇÃO CLASSE SOCIO ECONOMICA – ABEP 
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ANEXO 3 -  IPAQ 


