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RESUMO 
 
 

O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre os fatores sociodemográficos e 

os comportamentos de risco para a saúde em estudantes da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O presente estudo descritivo com 

delineamento transversal foi composto por uma amostra de 359 universitários de 

ambos os sexos, sendo 52,6% do sexo feminino, 47,4% do sexo masculino com 

idades entre 18-24 anos (64,4%), 25-31 anos (22,0%) e acima de 31 anos (13,6%) 

selecionados de forma não probabilística intencional. Os instrumentos utilizados 

para as coletas dos dados foram o Questionário da ABEP (2015), o 

Questionário National College Health Risk Behavior Survey (NCHRBS) desenvolvido 

pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os instrumentos acima, foram inseridos no 

Google Docs, uma ferramenta de recolha de dados on-line. A associação dos 

comportamentos de risco para saúde frente a variáveis sociodemográficas foram 

obtidos através do teste de do Qui-Quadrado (χ2) e exato de Fisher. Foram inseridas 

no modelo de regressão logística as variáveis com p<0,20. A regressão logística 

binária foi utilizada para estudar as razões de chances dos comportamentos de risco 

para a saúde em função dos fatores sociodemográficos. Para todas as análises, 

considerou-se um nível de confiança de 95% e valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. Os principais resultados encontrados foram prevalências 

nos comportamentos de risco para o não uso de cinto de segurança (36,2%), a 

tentativa de suicídio (7,8%), uso do tabaco (31,2%), uso do álcool (71,9%), o não 

uso de preservativo na última relação sexual (34,2%), não realização do teste 

HIV/AIDS (63,8%), não consumo de verduras e vegetais (97,5%) e insuficientemente 

ativo fisicamente (67,4%). Ser do sexo masculino, solteiro, estudar à noite e não 

possuir vínculo religioso relaciona-se a uma maior exposição ao uso de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas. No que se refere ao sexo feminino, ter idades entre 18 a 24 

anos, morar com pais ou responsáveis e pertencer às classes sociais menos 

favorecidas apresentam maiores chances no envolvimento em relações sexuais de 

risco. Podemos concluir que os fatores sociodemográficos foram associados a um 

maior envolvimento em comportamentos de risco para a saúde nos universitários.  

PALAVRAS CHAVES: Comportamentos de risco; Saúde; Universitários. 
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ABSTRACT  

 The aim of this study was to analyze the relationship between 

sociodemographic factors and health risk behaviors in students from Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). It is characterized as a descriptive cross-

sectional design of unintentional probabilistic way. The sample was made up with 

359 students of both sexes, 52, 6% female, 47.4% of women aged 18-24 years 

(64.4%) 25-31 (22.0%) and above 31 (13.6%). The instruments used for the 

collection of data was the questionnaire ABEP (2015), the questionnaire National 

College Health Risk Behavior Survey (NCHRBS) developed by the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) and the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ). The above instruments were entered into Google Docs, a data 

collection tool online. The association of risk behaviors forward health 

sociodemographic variables were obtained through the chi-square test (χ2) and 

Fisher's exact. They were included in the logistic regression model the variables with 

p <0.20. The binary logistic regression was used to study the odds ratios of risk 

health behaviors in terms of socio-demographic factors. For all analyzes, we 

considered a confidence level of 95% and p values <0.05 were considered 

significant. The main results were prevalence of risk behaviors for non-use of seat 

belts (36.2%), attempted suicide (7.8%), and tobacco use (31.2%), the use alcohol 

(71.9%) for not using a condom at last sex (34.2%), non-fulfillment of HIV / AID test 

(63.8%), no consumption of greens and vegetables (97.5 %) and insufficiently 

physically active (67.4%). Being male, single, studying at night and not have religious 

bond is related to increased exposure to alcohol, tobacco and illicit drugs. With 

regard to women, have ages between 18 and 24, live with parents or guardians and 

belong to the lower social classes have higher chances in engaging in risky sex. We 

can conclude that sociodemographic factors were associated with a greater 

involvement in risk behaviors to health in college. 

 

KEYWORDS: Risk behaviors; Health; College students. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

O Brasil vive desde a década de 60 um processo de transição social, 

econômica, demográfica, epidemiológica e de saúde, com consequente queda da 

mortalidade e envelhecimento da população, bem como a redução da natalidade, o 

aumento do número de idosos, e principalmente a incidência e a prevalência das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em todo país.  (BRASIL, 2011; 

LOTTENBERG; GLEZER; TURATTI, 2007). 

Alguns dados publicados em 2002 já revelavam que as DCNT eram 

responsáveis por 58,5% de todas as mortes e por 45,9% do total de doenças 

ocorridas no mundo, constituindo um sério problema de saúde pública, tanto nos 

países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Em 2005, cerca de 35 milhões 

de pessoas morreram, no mundo, de doenças crônicas. Dados de 2007 revelaram 

que 72,0% de todas as mortes ocorridas no Brasil, foram causados pelas DCNT. 

(SCHMIDT et al., 2011) 

Nesse sentido, o Centers For Disease Control And Prevention (CDC) 

desenvolveu, em 1990, o Sistema de Vigilância de Comportamentos de Risco da 

Juventude em que monitora seis categorias de comportamentos de risco entre 

jovens, descrevendo-as como prioritárias para programas de promoção da saúde 

direcionados aos estudantes nos campi universitários, sendo essas: uso de tabaco; 

álcool e outras drogas; comportamentos que contribuem para lesões intencionais e 

não intencionais; comportamentos sexuais; comportamentos alimentares 

inadequados e inatividade física. (CDC, 1997). 

 Os comportamentos de saúde podem ser influenciados por atitudes, 

hábitos, valores, sentimentos, crenças que caracterizam e definem o estilo de vida 

de cada pessoa (DIAS et al., 2004). 

Dentro deste contexto, a educação superior possui uma repercussão positiva 

no estilo de vida da população diplomada em cursos superiores, pois contribui para 

a tomada de decisão sobre a própria vida econômica, emocional, no trabalho, no 

cuidado com a própria saúde e, também, formação crítica e exigente do indivíduo 

(OLIVEIRA, 2005). 
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Assim sendo, nos diversos cursos de formação, apesar dos estudantes 

terem consciência de que a saúde tem relação direta com o estilo de vida, muitos 

apresentam reduzida preocupação com seus próprios comportamentos de risco, 

direcionando nesta fase da vida, maior atenção às questões de acumulação de bens 

materiais, justificando os sacrifícios de ordem pessoal para alcançar objetivos 

materiais (SANTOS, 2004).  

No período de formação acadêmica, o meio universitário demonstra uma 

realidade que evidencia um contexto paradoxal, uma vez que seu cotidiano pode 

representar para a população integrante tanto um ambiente promotor da saúde 

quanto um espaço limitante desta. Deste modo, pode oferecer possibilidades de 

estresse negativo, dado que é um local onde o estudante permanece grande parte 

do dia, convivendo com uma diversidade de pessoas, por vários anos, e com 

situações que o levam a desenvolver estratégias de sobrevivência (RIBEIRO et al., 

2010). 

Cada estudante vivencia essa nova etapa de forma diferente a partir de 

experiências já vividas e de suas características pessoais. Assim, mesmo que os 

estudantes tenham históricos acadêmicos parecidos, sua maneira de encarar a vida 

acadêmica depende de variáveis de cunho pessoal, familiar, entre outras (LEMOS, 

2010). 

A entrada para o ambiente universitário é considerado um momento de 

transição na vida dos jovens, porque, em muitos casos, universidades são lugares 

onde as pessoas têm sua primeira experiência de independência, autonomia, sem a 

supervisão direta dos pais e familiares. Passam a ter novas amizades, tornam-se 

responsáveis por todos os seus comportamentos e tendem a questionar suas 

crenças e valores (JUNG et al., 2008; ROZMUN et al., 2005). 

Para Vieira (2002), os jovens compõem um segmento vulnerável da 

população. As mudanças decorrentes do ingresso no meio universitário, como novas 

relações sociais e adoção de novos comportamentos, somadas a situações próprias 

da adolescência, como as alterações biológicas e instabilidade psicossocial, podem 

tornar os adolescentes universitários um grupo vulnerável a circunstâncias que 

colocam em risco sua saúde.  

Assim, quanto mais precocemente os indivíduos assumirem condutas de 

saúde positivas, maiores serão as chances de prosseguir com essas condutas ao 

longo da vida adulta (FRANCA; COLARES, 2010), pois se sabe que uma das 
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principais finalidades em manter um estilo de vida com menos comportamentos de 

risco é prevenir ou retardar o desenvolvimento prematuro de problemas de saúde, 

prolongando as porções saudáveis e independentes da vida (COELHO; SANTOS, 

2006; NAHAS, 2003). 

Diante de exposto, questiona-se qual é a relação entre os fatores 

sociodemográficos e os comportamentos de risco para a saúde em estudantes da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

- Analisar a relação entre os fatores sociodemográficos e os comportamentos de 

risco para a saúde em estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar os fatores sociodemográficos dos universitários da UERN; 

- Descrever as prevalências dos comportamentos de risco à saúde (segurança e 

violência, uso de tabaco, álcool e outras drogas, comportamento sexual, hábitos 

alimentares e atividade física) dos universitários da UERN; 

- Associar os fatores sociodemográficos aos comportamentos de risco à saúde 

(segurança e violência; uso de tabaco, álcool e outras drogas, comportamento 

sexual, hábitos alimentares e atividade física) em relação aos universitários da 

UERN. 

1.3 – JUSTIFICATIVA 

 

Conhecer os comportamentos de riscos para a saúde torna-se relevante para 

a tomada de ações na implantação de programas nos espaços das universidades, 

bem como pode servir de subsídios para a modificação de comportamentos que 

coloquem os universitários em risco.  
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No que tange ao contexto social, se caracteriza como de fundamental 

importância conhecer informações referentes aos comportamentos que possam 

colocar em risco a saúde dos estudantes da UERN. Com isso, a instituição pode 

planejar estratégias de intervenções, campanhas de conscientização, prevenção e 

promoção da saúde.  

Comportamentos de riscos para a saúde nos estudantes universitários estão 

sendo estudados em contextos mundial e local, tornando-se evidente a adoção de 

comportamentos causadores de elevadas taxas de morbimortalidade, bem como a 

urgência de se construir uma cultura permanente de promoção da saúde e ampliar a 

visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população jovem em risco. 
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II REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1 O CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 

A educação superior é o mais elevado nível da educação brasileira. De 

acordo com as finalidades da mesma, descritas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996, cabe a esse grau de ensino fomentar a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo 

(BRASIL, 1996). 

No que se refere às possiblidades de ingressos, há varias Instituições de 

Ensino Superior (IES) que, de acordo com a Portaria Normativa nº 40, de 12 de 

dezembro de 2007, são classificadas na organização acadêmica em faculdades, 

centros universitários, universidades, institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e centros federais de educação tecnológica (BRASIL, 2007).  

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2013, o Brasil possui 2.391 

IES, que oferecem pouco mais de 32 mil cursos de graduação. Conforme o 

levantamento, apenas 301 são universidades públicas e 2.090 são instituições 

privadas.  Do total, 84,3% são faculdades, 8,2% são universidades, 5,9% são 

centros universitários e 1,7% são institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e centros federais de educação tecnológica. No entanto, as universidades 

são responsáveis por 53% das matriculas dos alunos, enquanto as faculdades 29% 

(INEP, 2013). 

O mesmo censo informa um crescimento de matriculas, que vem ocorrendo 

desde o ano de 2002, e demonstra que, em 2012, o percentual de pessoas 

frequentando a educação superior representa quase 30% da população brasileira na 

faixa etária de 18 a 24 anos, e em torno de 15% encontra-se na idade teoricamente 

adequada para cursar esse nível de ensino. 

No entanto, este nível de ensino do Brasil tem um dos menores índices de 

matrícula da América Latina. A Argentina, Bolívia, Chile e Panamá têm uma taxa 

bruta de matrícula superior a 40%. Esses dados têm sido preocupantes para os 

governos brasileiros que buscam superar essa marca com políticas que tirem o país 

do lugar pouco expressivo em relação à matrícula na educação superior. O Plano 

Nacional de Educação (PNE) no ano de 2001 já estabelecia a meta de 30% de 
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jovens matriculados neste nível de ensino, até 2010, final da vigência do PNE, o que 

não foi atingido (INEP, 2013). 

Com o aumento da demanda pelo acesso à educação superior, o governo 

brasileiro vem implementando políticas de ampliação da rede de ensino, fomentando 

o segmento público e incentivando o acesso ao setor privado. Algumas políticas têm 

sido desenvolvidas pelo governo federal, nos últimos anos, como a Universidade 

para Todos (PROUNI); o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI); e a 

transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos 

Federais de Educação de Ciência e Tecnologia (MAUÉS; SOUZA, 2013). 

Dessa forma, o ingresso nas IES passou a figurar como um dos maiores 

desejos da população, estando em evidência em todas as camadas e esferas 

sociais. A partir desse quadro, encontra-se uma diversidade de contextos que, por 

sua vez, permitem aos estudantes diferentes experiências. Ingressar na 

universidade acarreta grandes e novos desafios afetivos, cognitivos e sociais. Os 

anos que os estudantes passam na universidade são importantes tanto para o 

desenvolvimento pessoal quanto para a formação profissional (DINIZ; ALMEIDA, 

2006; SARRIERA, et al., 2012). 

Nesse sentido, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

implantado do em 12 de dezembro de 2008, é uma das ações oriundas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), elaborado e implantado no primeiro mandato 

do governo Lula, tendo como objetivo atender aos estudantes matriculados em 

cursos de graduação presencial, visando promover o apoio à permanência e 

conclusão dos alunos de baixa condição socioeconômica. O programa estabelece 

em seu parágrafo único que: Compreendem-se como ações de assistência 

estudantil iniciativas desenvolvidas 

No ambiente universitário, geralmente, inicia-se um processo de formação e 

solidificação, pois alguns jovens têm pela primeira vez, independência da supervisão 

dos pais, tornando-se responsáveis por seus comportamentos, valores, atitudes, 

hábitos e comportamentos. Nesse período, os estudantes podem mudar seu estilo 

de vida e passar a adotar hábitos positivos ou negativos para a saúde, em que os 

comportamentos dos amigos ganham importância crescente influenciando essas 

mudanças (BRASIL, 2010; FRANCA; COLARES, 2010). 
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Nesse sentido, em um estudo realizado por Oliveira e Dias (2014), afirmam 

que a saída de casa para ingresso na universidade é uma das maiores dificuldades 

encontradas no processo de formação. Os acadêmicos apontaram que a saudade 

dos familiares, o afastamento dos pais, a responsabilidade pelas atividades 

domésticas e a liberdade são aspectos que podem interferir no seu bem-estar ou 

atrapalhar a rotina acadêmica. 

Portanto, esse período de final da adolescência e início da vida adulta, traz 

novos contextos, exigências, amigos, e para muitos uma provável saída de casa e 

mudança de local de residência, que podem levar o jovem universitário a 

experiências como de vulnerabilidades na sua saúde. Nesta fase, muitos hábitos 

novos são adquiridos e reforçados, podendo vir a traduzir-se em modelos de estilos 

de vida relacionados com a saúde, podendo permanecer ao longo da vida adulta 

(MENDES; LOPES, 2014). 

 

2.2. COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA A SAÚDE 

  
O CDC (1997) realizou, em 1995, o estudo National College Health Risk 

Behavior Survey (NCHRBS), que foi a primeira pesquisa nacional a monitorar uma 

ampla gama de comportamentos de risco à saúde prioritária entre os estudantes 

universitários norte-americanos, sendo estes: comportamentos que contribuem para 

a lesão não intencional e intencional; uso de tabaco; álcool e outras 

drogas; comportamentos sexuais que contribuem para a gravidez indesejada e 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), incluindo o Human Immunodeficiency 

Vírus (HIV); comportamentos alimentares pouco saudáveis; e inatividade física 

(CDC,1997).  

 O NCHRBS também ajuda a medir o progresso para atingir 28 objetivos 

nacionais de saúde relacionados a comportamentos de saúde dos estudantes 

universitários e dois objetivos nacionais de saúde relacionados com a 

disponibilidade e as características dos programas de promoção da saúde nos 

campi universitários (CDC,1997).  

Conforme o monitoramento, os resultados apresentaram que quase um terço 

(29,0%) dos estudantes universitários eram fumantes de cigarro. Um terço (34,5%) 

dos estudantes universitários relataram beber pesado durante os 30 dias anteriores 

à pesquisa, (27,4%) relataram beber álcool e dirigir durante os 30 dias anteriores à 
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pesquisa, e (30,5%) dos alunos que tinham ido de barco ou nadado durante 12 

meses anteriores ao inquérito, tinham bebido álcool. Um em cada cinco (20,4%) 

estudantes universitários do sexo feminino tinha sido forçado a ter relações sexuais 

durante a sua vida. Apenas (29,6%) dos alunos que tinham tido relações sexuais 

durante os três meses que antecederam a pesquisa, usaram preservativo na última 

relação sexual, e (34,5%) usaram pílulas anticoncepcionais. Cerca de um em cada 

cinco (20,5%) estudantes universitários estava acima do peso. Os resultados da 

pesquisa indicaram que três quartos (73,7%) dos alunos não tinha conseguido 

comer cinco ou mais porções de frutas e vegetais no dia anterior a pesquisa, 

(21,8%) tinha comido três ou mais alto teor de gordura alimentos no dia anterior à 

pesquisa, e alguns alunos havia se envolvido em atividade física vigorosa (37,6%) 

ou moderada (19,5%) em níveis recomendados. (CDC,1997). 

Os acidentes e as violências configuram um conjunto de agravos que consta 

na Classificação Internacional de Doenças (CID), sob a denominação de causas 

externas (BRASIL, 2001).  

Acidentes de trânsito representam importante problema de saúde pública 

global, demandando esforços conjuntos para a prevenção eficaz e sustentável 

(WHO, 2009). O Brasil ocupa a quinta posição entre os países com maior número de 

mortes por acidentes de trânsito, estimando-se, ao ano, 40.000 óbitos, que somados 

aos feridos graves, ultrapassam 150 mil vítimas, e custos totais relacionados aos 

acidentes em torno de R$ 28 bilhões anuais (BACCHIERE; BARROS, 2011).  

No caso da utilização do cinto de segurança, a partir da lei nº 9.503, de 23 

setembro de 1997, tornou-se obrigatório o seu uso no Brasil. Em estudos realizados 

por Faria; Gandolfi e Moura (2014), Franca e Colares (2008), American college 

Health Association ACHA (2012 e 2013) identificaram baixas prevalências (menos 

de 5%) para o não uso do cinto de segurança ao dirigir, diferentemente em 

pesquisas realizadas por Andrade et al. (2003) e Labiak et al. (2008), que 

identificaram prevalências mais altas, 15,6% e 26,5% respectivamente, não terem 

usado o equipamento de segurança 

No que diz respeito ao uso de capacete ao andar de motocicleta, nos últimos 

12 meses, nas publicações dos relatórios anual da ACHA (2011, 2012 e 2013) com 

universitários americanos, demonstraram prevalências com 16,3%, 20,5% e 16,4% 

respectivamente. No entanto, resultados inferiores da ACHA (2013) com 

universitários canadenses, mostraram prevalência de 7,2% nunca ou raramente usar 
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capacete ao andar de moto. Prevalências ainda menores, 5,9% de 

nunca/raramente/às vezes usar capacete foram identificados por Franca e Colares 

(2008) e Colicchio e Passos (2010) apenas 4,5% dos universitários de sua amostra 

não utilizaram capacete ao andar de moto. 

Dados do sistema de informações sobre mortalidade sobre o período de 1996 

a 2010 demonstraram que até o ano de 2006, no Brasil, os acidentes envolvendo 

motocicletas representavam a terceira maior taxa de mortalidade no grupo dos 

acidentes de transportes terrestres e, a partir de 2009, já eram responsáveis pela 

maior taxa de mortalidade: 6,2 por 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2012). 

Com relação a acidentes automobilísticos, Ascari et al. (2013) constatou que 

o predomínio de 69% de acidentes foram com motocicletas, seguido de 25% de 

automóveis de passeio. Em terceiro lugar com 5% foram os atropelamentos e 1% 

vítimas de acidentes com transporte de carga. Destaca-se aqui uma 

representatividade de adolescentes e adultos jovens, com 45% de todas as vítimas 

de acidentes de trânsito. Conforme Santos et al. (2012), quanto maior o número de 

jovens na população, maior será o número de mortos por acidentes de trânsito. 

Faria; Gandolfi e Moura (2014), em seu estudo entre acadêmicos da área da 

saúde, comparou os gêneros, com relação ao uso dos equipamentos de segurança, 

observou que os homens apresentaram uma maior utilização de motocicleta e não 

uso de capacete. Quanto a comportamento violento, ambos apresentaram baixos 

resultados. 

No mapa da violência em jovens brasileiros, identificou-se que os suicídios 

vem aumentando de forma progressiva e constante, com elevação significativa das 

taxas de suicídios a partir dos 17 ou 18 anos de idade, com taxas bem acima da 

média nacional, em torno de 5 suicídios a cada 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 

2014).  

Em um estudo com universitários mexicanos, 15,8% relataram ideação e 

7,3% tentativa de suicídio com destaque das maiores porcentagens nas mulheres 

(EZPINOZA et al., 2010).  

No Brasil, levantamento em universidades apontou que 6,1% de estudantes 

se envolveram em brigas com agressão física enquanto que 5% tentaram suicídio 

(PEDROSA et al., 2012), diferentemente dos estudos em universidades chinesas 

onde 16,39% dos 5.972 estudantes entre 16 e 25 anos relataram em algum 
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momento de sua vida, tentaram se suicidar, com prevalência maior nas mulheres 

(TANG, 2015).  

Dessa forma, percebe-se que devem ser realizados ações e programas 

preventivos em relação ao trânsito, dos acidentes e violências, baseados em dados 

reais e contínuos, possibilitando dessa forma o diagnóstico e a gestão dos principais 

problemas relacionados. Além disso, reduzir significativamente o nível de exposição 

da população ao risco de acidentes, bem como a gravidade dos mesmos (OMS, 

2012). 

O consumo excessivo de álcool e o tabagismo constituem problemas 

mundiais, crescentes nas últimas décadas, ocasionando milhões de mortes 

anualmente, incluindo jovens, principalmente entre 15 e 35 anos (WHO, 2011). 

A experiência universitária está compreendida num período onde o uso de 

álcool e outras substâncias, têm sido apontados como fator que aumenta 

significativamente a probabilidade de participação em comportamentos de risco à 

saúde. Numerosos fatores podem influenciar o modo como os jovens consomem 

drogas. O ingresso num curso superior pode sugerir um importante fator para o 

início, manutenção ou aumento desse consumo (VALE; UESUGUI; PEREIRA, 

2014). 

O álcool é a droga que a juventude mais consome, sendo superior ao 

consumo do tabaco e drogas ilícitas. A maioria dos estudos sobre o uso de 

substâncias psicoativas nas universidades do país apresenta o álcool como a 

substância de maior prevalência de utilização, seguida pelo tabaco 

(PIMENTES,MATA; ANES, 2013; SANTOS, PEREIRA; SIQUEIRA, 2013 ). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (2013), o percentual da 

população com 18 anos ou mais de idade que costumava consumir bebida alcoólica 

uma vez ou mais por semana, no Brasil, foi de 24,0%. Ao analisar este hábito por 

sexo, entre os homens, a proporção foi de 36,3% enquanto, entre as mulheres foi de 

13,0%. Entre adultos com maior nível de escolaridade, especialmente os com nível 

superior completo, este percentual foi de 30,5%, enquanto que, dentre os adultos 

sem instrução e com o fundamental incompleto, foi de 19,0% (IBGE, 2014). 

No que se refere no ambiente universitário, o I Levantamento Nacional sobre 

o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários das 27 capitais 

Brasileiras, realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD 

(2010) constatou que as drogas consumidas com maior frequência foram o álcool 
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(86,2%) e tabaco (46,7%), e em relatos referentes há trinta dias que antecederam tal 

pesquisa, as drogas mais consumidas foram: álcool (60,5%), tabaco (11,6%) e 

maconha (9,1%). 

 Imai; Coelho e Bastos (2014) ao avaliarem graduandos da Universidade 

Federal de Santa Catarina, identificaram uma prevalência de consumo excessivo de 

álcool de 32,5% e de tabagismo 5,9%, diferentemente de Colares; Franca e 

Gonzales (2009) ao encontrarem que o álcool e o tabaco foram consumidos pela 

maioria dos estudantes, sendo os percentuais significativamente mais elevados 

entre os estudantes do gênero masculino, em que 91,4% já consumiram bebida 

alcoólica e 61,2% consumiram tabaco. 

Quanto ao consumo de tabaco, Faria; Gandolfi e Moura (2014) verificaram 

entre os jovens universitários que 26,2% faziam uso diário e que a maioria dos 

estudantes (68,9%) consumiram tabaco pela primeira vez entre os 14 e os 17 anos. 

O consumo de álcool foi identificado em 40,0% dos estudantes com percentual 

acentuado entre os homens de 51,9%. 

Em um estudo com 113 estudantes de enfermagem, Vale; Uesugui e Pereira 

(2014) encontraram que os universitários que consumiram drogas, todos já haviam 

consumido álcool, sendo que 58% relataram consumo de apenas álcool, 27% 

consumo de álcool e tabaco, 14% álcool, tabaco e maconha e 1% consumo de 

álcool e maconha. 

Ramis et al. (2012) constataram uma prevalência de tabagismo e consumo de 

álcool, onde 75% dos estudantes da Universidade Federal de Pelotas, consumiam 

álcool pelo menos uma vez por mês com uma prevalência de risco para o alcoolismo 

de 6,2%. Em relação ao tabagismo, 10,2% dos estudantes relataram fumar 

regularmente ou nos fins-de-semana. Além disso, mais de 90% dos fumantes e dos 

que consomem bebidas alcoólicas iniciaram o hábito antes de ingressar na 

universidade.  

Uma pesquisa realizada por Silva et al. (2006) com estudantes da área de 

Ciências Biológicas de uma universidade do Município de São Paulo, apresentou 

que entre os estudantes com alguma religião, o consumo de bebida alcoólica foi de 

83,1%, o de tabaco, 20,7%, e o de drogas ilícitas, 24,6%. Entre os estudantes que 

não possuíam religião, o consumo nas três categorias foi superior nos últimos 12 

meses: bebida alcoólica (89,3%), tabaco (27,7%) e drogas ilícitas (37,7%). 
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Diante destes fatos, torna-se de fundamental importância no ambiente 

acadêmico, o conhecimento dentro da universidade sobre os efeitos consumo de 

álcool, tabaco e outras drogas, primordialmente, através de discussões que possam 

trazer a realidade e experiências vivenciadas pelos discentes a fim de capacitá-los 

com informações mais precisas e prepará-los para a prática pessoal e profissional 

(SILVA et al., 2011). 

Merecem destaque também os comportamentos de risco relacionados ao 

sedentarismo e à alimentação inadequada, visto que estes são fatores vinculados ao 

desenvolvimento de diversos problemas de saúde, tais como hipertensão arterial 

sistêmica, hipercolesterolêmica e condições essas associadas às principais causas 

de morte no mundo, podendo ser evitadas a partir da prática regular de atividades 

físicas e alimentação saudável (DEL DUCA; NAHAS, 2011).  

No Brasil, informações disponibilizadas na pirâmide alimentar adaptada a 

realidade brasileira, Philippi (2013) recomenda o consumo diário de três porções de 

frutas e três de legumes e verduras. 

 Quanto à prática de atividade física, a OMS (2010) aponta evidências 

consistentes de benefícios para a saúde com a prática de pelo menos 150 minutos 

de atividade física moderada a vigorosa por semana entre adultos. 

No Brasil, o percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade que 

consumiam cinco porções diárias de frutas e hortaliças foi de 37,3%, no entanto 

23,4% e consumiam refrigerantes regularmente e 21,7% consumiram doces, como 

bolos, tortas, chocolates, balas, biscoitos ou bolachas doces em cinco dias ou mais 

na semana. Com relação à atividade física no lazer 27,1% dos homens, atingiram os 

padrões recomendados e de 18,4% nas mulheres (IBGE, 2013). 

No ambiento acadêmico, esses comportamentos podem estar associados à 

falta de tempo disponível, conveniência e o custo que acabam sendo os principais 

determinantes das escolhas alimentares, e muitas vezes substituem refeições 

completas por lanches com alto valor calórico e a realização de atividades física 

(FEITOSA et al., 2010). 

Alimentação inadequada, juntamente com a inatividade física, foi verificada 

entre estudantes da área da saúde e apontados como fatores que prejudicam o 

bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos (FONTES; VIANNA, 2009). 

Sousa; José e Barbosa (2013) realizaram um estudo com objetivo de estimar 

as prevalências e os fatores associados aos menores níveis de atividades físicas no 
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lazer, consumo insuficiente de frutas e de hortaliças em estudantes de uma 

universidade pública da região nordeste do Brasil, e constataram que a maioria dos 

estudantes apresentou menor nível de atividade física no lazer 54,1% e consumo 

insuficiente de frutas e de hortaliças foi observado para 81,2% e 57,0% 

respectivamente. 

Faria; Gandolfi e Moura (2014) identificaram que 80% dos acadêmicos da 

saúde comeram fruta ou tomar suco de frutas no dia anterior, entre uma e três 

vezes, e 70% consumiram salada e 63% consumiram legumes. Também constaram 

que 49% dos estudantes realizaram atividades esportivas nos últimos sete dias. 

Com relação à comparação da alimentação e atividade física entre gêneros 

de universitários da área da saúde, Colares; Franca e Gonzales (2009) encontraram 

que não houve diferença significativa entre os gêneros para a alimentação de risco, 

porém a prática de atividade física foi significativamente mais frequente entre os 

estudantes do gênero masculino. 

O grupo de estudantes de nível superior representa um grupo vulnerável aos 

comportamentos sexuais de risco, na medida em que estão iniciando sua vida 

sexual, muitas vezes deixando a casa dos pais pela primeira vez, ficando 

preferencialmente expostos a substâncias que aumentam este risco (MOREIRA; 

SANTOS, 2011). 

Dessa forma, o comportamento sexual tem sido apontado como fator 

importante para a organização de estratégias que impactem sobre os crescentes 

casos de gravidez não planejada na adolescência, abortos induzidos, abuso sexual 

e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), em especial pelo Human 

Immunodeficiency Vírus, que pode ocasionar a Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) (FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2014). 

 A idade da primeira relação sexual, por sua vez, reitera a transição entre o 

final da adolescência e início da vida adulta como o momento onde se dá a primeira 

relação sexual. Aragão, Lopes e Bastos (2011), investigando a vida sexual de 

estudantes de medicina, observou que a vida sexual destes teve início, em média 

aos 16,5 anos. 

A pesquisa de conhecimento, atitudes e práticas na população brasileira, 

realizada em 2011, conduziu um inquérito de âmbito nacional com indivíduos de 15 

a 64 anos de idade da população geral, e encontrou que 26,8% dos entrevistados 

tiveram a primeira relação sexual antes dos 15 anos de idade (BRASIL, 2011). 
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No estudo realizado por Silva; Camargo e Iwamoto (2014) quanto ao 

comportamento sexual em universitários, a maioria (76,4%) declarou já ter relações 

sexuais, mantendo-as frequentes nos últimos 30 dias (55,1%), apresentando idade 

da primeira relação entre os 15 e 18 anos (56,2%), entretanto o uso do preservativo 

não foi consistente (29,3%) nos últimos 30 dias.  

No que se refere ao uso de preservativo, Berquó; Barbosa e Lima (2008) 

verificaram na população geral urbana de 24 estados brasileiros que indivíduos com 

maior escolaridade usaram mais preservativos - 26,2% entre os que concluíram o 

ensino fundamental contra 40% entre os que tinham superior completo. As 

porcentagens encontradas por Borges et al. (2010), entre 487 universitários do 

estado de São Paulo são maiores, 66,7% no total, sendo 62,9% das mulheres e 

70,9% dos homens utilizaram o preservativo na última relação sexual. 

Ao analisar as vulnerabilidades referentes à transmissão sexual do HIV entre 

universitários, Bezerra et al. (2012) verificaram que a maioria (67,1%) dos 

participantes era do sexo feminino, 63,4% iniciaram a vida sexual com uma média 

de idade igual a 17,2 anos e 80% nunca realizou teste anti-HIV.  

Silva et al. (2013) apontaram que a maioria de universitários da área da 

saúde, da rede privada compreendem as medidas de prevenção e as formas de 

transmissão do HIV/AIDS; realizam o teste Anti-HIV periodicamente e compreendem 

parcialmente sobre o tempo ideal para o teste após exposição, embora ainda haja 

equívocos no conhecimento.  

Em uma universidade estadual de Londrina, Dessunti e Reis (2012) 

observaram que 39,6% dos ingressantes da área da saúde não souberam identificar 

o uso da camisinha pelo parceiro sexual nas relações sexuais. Mesmo diante dessa 

constatação, 62,8% dos respondentes tiveram uma baixa percepção do risco 

pessoal para exposição às ISTs e HIV/AIDS. 

Diante dos resultados dos estudos apresentados, se faz necessário a 

realização de trabalhos conjuntos em saúde e educação com relação aos 

comportamentos sexuais, em espaços oportunos como o ambiente acadêmico, com 

vistas a promoção de saúde sexual e reprodutiva, bem como dirigir esforços na 

orientação dos jovens com relação às ISTs e planejamento das gestações é 

necessário e urgente (REBELLO; GOMES, 2012). 
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III METODOLOGIA 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo caracterizou-se como sendo do tipo descritivo com delineamento 

transversal de prevalência, sendo o mesmo aprovado no Comitê de Ética da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob o parecer nº 947.165, 

tendo atendido as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

.  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A UERN conta com cinco campi avançados, nas cidades de Assú, Caicó, 

Natal, Patu e Pau dos Ferros e o Campus central, em Mossoró. Conta também com 

onze núcleos avançados distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Norte.  

No primeiro semestre de 2015, ofertou 69 cursos nas diversas áreas do 

conhecimento em todo estado e somava um número total de 10.415 alunos 

matriculados na graduação (UERN, 2015). 

 

FIGURA 1 - Número de ofertas de cursos de graduação presencial, 2015. 

Fonte: UERN (2015). 
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Dessa forma, nosso estudo contou com 359 universitários, sendo 52, 6% do 

sexo feminino, 47,4% do sexo feminino com idades entre 18-24 anos (64,4%) 25-

31(22,0%) e acima de 31 (13,6%), selecionados de forma não probabilística 

intencional.  

Foram incluídos os universitários de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 18 anos e matriculados regularmente no primeiro semestre de 2015 dos 

cursos de graduação da UERN.  

  

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

  

 

3.3.1 – Fatores sociodemográficos 

 

A identificação dos fatores sociodemográficos contendo variáveis 

relacionadas ao sexo, idade, período, curso, estado civil, cor da pele, com quem 

mora, situação laboral e religião, foram inseridas em um Formulário online elaborado 

para a pesquisa.  

O nível socioeconômico foi identificado pelo questionário da Associação 

Brasileira de Pesquisa Empresas (ABEP) 2015 (ANEXO 1) que utiliza um sistema de 

pontuação para dividir a população brasileira em classes de acordo com seu poder 

aquisitivo. As classes de critérios adotados pela ABEP são '' A '', '' B1 '', “B2”, '' C1 '', 

'' C2 '' e “D e E”. Para efeito de análise, as classes B1 e B2, foram reclassificadas em 

B, C1 e C2 em C e D e E em D, conforme figura abaixo.  

 

 

Figura 2 - Cortes do critério Brasil 

:Classe PONTOS 

A 45 - 100 

B 29 - 44 

C 17 - 28 

D 0 - 16 

                                         Fonte: ABEP (2015) 
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3.3.2 - Comportamentos de risco para a saúde 

 

Para analisar os comportamentos de risco para a saúde foi utilizado o 

Questionário National College Health Risk Behavior Survey (NCHRBS) (ANEXO 2) 

desenvolvido pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados 

Unidos, como parte do projeto americano Healthy People 2010, que tem como 

objetivo monitorar comportamentos de risco para a saúde de adolescentes e jovens 

dos Estados Unidos. Foi traduzido para o português, adaptado transculturalmente e 

validado pelas autoras Franca e Colares (2010).  

Este questionário foi validado com uma versão reduzida, composta por 52 

questões que proporciona uma visão geral das condutas de saúde através da 

abordagem de temas centrais segurança e violência; uso de tabaco, álcool e outras 

drogas; comportamento sexual, hábitos alimentares e atividade física.  

Para verificar os comportamentos de segurança no trânsito e violência entre 

os estudantes da amostra, foram selecionados os seguintes comportamentos: não 

uso de cinto de segurança (nunca, raramente ou às vezes ter usado cinto de 

segurança ao utilizar veículo a motor nos últimos 12 meses / motorista); não uso do 

capacete como proteção na locomoção com motocicleta (nunca, raramente ou as 

vezes nunca ter usado capacete nos últimos 12 meses); locomoção em qualquer 

veículo após ter ingerido bebida alcoólica (ter andado em algum veículo após ter 

ingerido bebida alcoólica nos últimos 30 dias / motorista) e suicídio (tentativa de 

suicídio nos últimos 12 meses) 

O consumo de tabaco, álcool, e outras drogas foram investigados entre os 

estudantes da amostra pelos seguintes comportamentos: cigarro (ter experimentado 

fumar cigarro, mesmo sendo uma ou duas baforadas); álcool (experimentou bebida 

alcoólica alguma vez na vida); uso de maconha (ter fumado maconha pelo menos 

uma vez na vida); cocaína (ter usado cocaína pelo menos uma vez na vida). 

Os hábitos alimentares foram investigados pelos comportamentos: ter comido 

salada de verduras ou vegetais cozidos no mínimo, três porções no dia anterior, 

conforme o redesenho da pirâmide alimentar adaptada a realidade brasileira por 

Philippi (2013). 

Os comportamentos sexuais de risco foram preestabelecidos da seguinte 

forma: não uso de preservativo em relação sexual nos últimos 30 dias (nunca, 
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raramente ou às vezes usou preservativo); não ter feito teste de possível infecção 

HIV/AIDS.  

 

3.3.3 - Atividade Física 

O Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ (ANEXO 3) versão 

curta foi utilizado para obter o nível de atividade física dos participantes da pesquisa. 

Foi validado internacionalmente para população jovem adulta e traduzido e validado 

para a língua portuguesa na população adulta por Matsudo et al. (2001). 

O IPAQ é composto de quatro questões com subdivisões a e b, referentes à 

prática das atividades: a) caminhada; b) moderadas e vigorosas; c) prática 

sedentária. As questões são compostas de itens referentes à regularidade e 

quantidade de prática por sessão em minutos.  

As classificações indicadas no instrumento são “Muito Ativo”, “Ativo”, 

“Irregularmente Ativo” e “Sedentário”, no entanto pelo fato das duas primeiras 

classificações (Muito ativo e ativo) cumprirem as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2010) de 150 minutos ou mais de atividades físicas 

moderadas/vigorosas, foi utilizada uma única classificação de “Ativo” para os alunos 

que obtiveram tempo em atividade física de acordo com o ponto de corte sugerido. 

Assim, foi classificado como “Ativo” aquele que cumpriu as recomendações de 

atividades moderadas e/ou vigorosas que somaram 150 minutos ou mais por 

semana; e “Insuficientemente Ativo”, aquele que não cumpriu o mínimo de 150 

minutos de atividades moderadas e/ou vigorosas acumuladas na semana. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

Frente à necessidade de uma metodologia prática e econômica de avaliação, e 

que atingisse o número máximo de respostas dos universitários da UERN, foi 

utilizada como ferramenta de coleta de dados, uma pesquisa online. Os 

instrumentos acima descritos foram inseridos no Google Docs, que é um serviço on-

line do Google para a criação de documentos do tipo Office, possui editor de textos, 

editor de planilhas eletrônicas, editor de apresentação de slides e ainda ferramenta 

para criação de formulários.  



30 

 

Diante disso, criou-se um formulário online (ANEXO 4) através dos 

questionários validados, que ficaram disponíveis online durante o primeiro semestre 

de 2015. No formulário, estavam descritas todas as orientações detalhadas dos 

objetivos, riscos e benefícios da pesquisa, como também informações de como 

responder as perguntas. Estas últimas foram divididas em duas partes: uma para 

fatores sociodemográficos e outra para os comportamentos de risco para a saúde. 

  Após a elaboração do formulário, o link do mesmo foi inserido na página de 

acesso do portal do aluno para que os universitários acessassem e respondessem. 

A divulgação da pesquisa foi feita através de um folder (APÊNDICE A) nas redes 

sociais, convidando os estudantes da UERN para participarem. Outra forma de 

divulgação foi panfletagem nas dependências no campus central, juntamente com 

visitas nas salas de aula dos diversos cursos para divulgação e convite para a 

participação da pesquisa. 

Assim sendo, os universitários poderiam responder ao formulário através do 

computador ou até mesmo do telefone celular, com mais privacidade, uma vez que 

as respostas iam diretamente para uma planilha de Excel no Google Docs e apenas 

o pesquisador tinha acesso a esses dados e não se identificavam nominalmente. 

Importante destacar que as aulas do primeiro semestre de 2015 se iniciaram 

em 16 de março de 2015. No entanto, nesse mesmo semestre a UERN passou pela 

mais longa greve de sua história, que teve início em 25 de maio e fim em 22 de 

outubro de 2015, durando 148 dias. O encerramento do semestre foi em dezembro 

2015. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A associação dos comportamentos de risco para saúde frente a variáveis 

sociodemográficos foram obtidos através do teste de do Qui-Quadrado (χ2) e exato 

de Fisher. Foram inseridas no modelo de regressão logística as variáveis com 

p<0,20.  

A regressão logística binária foi utilizada para estudar as razões de chances 

dos comportamentos de risco para a saúde em função dos fatores 

sociodemográficos. Para todas as análises, considerou-se um nível de confiança de 

95% e valores de p<0,05 foram considerados significativos.  
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Os dados foram armazenados em um banco de dados desenvolvido no 

programa Microsoft Office Excel 2013 e os dados foram analisados através do 

programa estatístico SPSS versão 20.0. 
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IV RESULTADOS 

 

Com relação aos indicadores sociodemográficos, dos 359 universitários, 

52,6% são do sexo feminino, 64,3% deles apresentam idades entre 18 e 24 anos. 

No que se refere aos cursos, 51% dos alunos são do turno noturno, 46% estão nos 

períodos intermediários e 58,8% são da área de ciências humanas e sociais.  

Na época em que os dados do estudo foram coletados, 56,8% dos 

universitários eram de cor não branca, 81,6% eram solteiros e 63,0% residiam com 

pais ou responsáveis.  

Além dos estudos, 45,7% dos universitários analisados referiram possuir 

trabalho remunerado. Quanto à religião, 54,6% são católicas, 27,3% evangélicas e 

18,1% são ateus. No que diz respeito à classe econômica familiar, 51,0% pertencem 

à classe C, 29,2% a B, já a classe D (menor nível econômico) 15,9% e a classe A 

(maior nível econômico) apenas 3,9%. Detalhamento dos fatores sociodemográficos 

da amostra analisada no estudo estão descritos na Tabela 1. 

O estudo reuniu maior quantidade de mulheres, corroborando com o último 

censo demográfico no Brasil (2010) o qual tem demonstrado uma maior quantidade 

de mulheres na realidade da população brasileira, em uma proporção de 96 homens 

para cada grupo de 100 mulheres.  

Quanto à idade, ao levar em conta que o ingresso na primeira série do ensino 

básico brasileiro acontece entre 6 e 7 anos de idade e que antes do ingresso no 

ensino universitário são 12 anos a serem cumpridos, torna-se provável que a idade 

de acesso ao ensino universitário é,  entre os 18-19 anos, em alguns casos até com 

idades inferiores. Encontrar expressivo número de sujeitos no estudo em idades 

entre 18 e 24 anos é corroborar com dados da educação brasileira.  

Ao encontrar a grande maioria dos universitários da etnia não branca, o 

presente estudo remete a uma reflexão sobre a questão da cor de pele relacionada 

com o acesso ao ensino universitário. Vale ressaltar que existem no Brasil iniciativas 

que tem gerado polêmicas, relacionadas a ações visando possibilitar o ingresso de 

negros nas universidades por meio de cotas reservadas a este grupo étnico.  

Uma das características da UERN é sua expansão, pois é distribuída em 

diferentes regiões do estado, o que pode oportunizar que os universitários morem 

com os seus familiares em cidades vizinhas aos campi. Como se trata de instituição 

pública, a maioria dos universitários pertence às classes C e D, assim atendendo 
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expectativas da proposta de ensino superior público e totalmente gratuito aos menos 

favorecidos financeiramente. 

 

TABELA 1 - Fatores sociodemográficos dos universitários da UERN – 2015. 

 
 

 

Prevalências quanto aos comportamentos de risco para segurança e 

violência, com estratificação para os fatores sociodemográficos são disponibilizadas 

na Tabela 2. Verificou-se que universitários, muitas vezes, apresentam 
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comportamentos que podem colocar em risco a integridade física, a própria vida e a 

de terceiros. 

 As prevalências indicam que 36,2% dos universitários declararam 

nunca/raramente/às vezes usar cinto de segurança ao dirigir carro. Vale destacar as 

prevalências quanto à idade, entre 18 e 24 anos (29,0%), ser solteiro (32,1%), morar 

com pais ou responsáveis (25,1%) e ser da classe C (18,7%). Dentre as variáveis de 

segurança e violência, o não uso do cinto foi a que teve o maior número de fatores 

sociodemográficos que se associaram significativamente, para a idade (p<0,001), o 

estado civil (p<0,001), com quem mora (p=0,004) e religião (p=0,033).  

Nesse sentido, estudos realizados por American College Health Association 

ACHA (2012, 2013), Faria; Gandolfi e Moura (2014), Franca e Colares (2008) 

identificaram baixas prevalências para o não uso do cinto de segurança ao dirigir, 

diferentemente do nosso estudo. Já em pesquisas realizadas por Andrade et al. 

(2003) e Labiak et al. (2008), constataram prevalências mais altas, se aproximando 

de nossa pesquisa. Diante disso, o reconhecimento e a importância deste 

instrumento para segurança, a qual vem sendo reforçada com a aplicação de uma 

legislação mais rígida, obrigando seu uso, bem como constantes campanhas 

educativas. 

No que diz respeito ao uso de capacete ao andar de motocicleta nos últimos 

12 meses, 10,9% nunca/raramente/às vezes fizeram uso deste equipamento de 

segurança, tendo associação significativa apenas para o nível socioeconômico 

(p=0,014). Nas publicações dos relatórios anual da ACHA (2011, 2012, 2013) com 

universitários americanos, encontraram prevalências superiores quando comparadas 

nesta pesquisa. No entanto, resultado inferior e mais próximo ao nosso, foi o da 

ACHA (2013) com universitários canadenses, em que os participantes nunca ou 

raramente usavam capacete ao andar de moto. Prevalências ainda menores de 

nunca/raramente/às vezes usar capacete foram identificados por Franca e Colares 

(2008) e Colicchio e Passos (2010) em universitários brasileiros. 

No contexto da UERN, essa fato dos estudantes em relação ao não uso de 

capacete, pode ser pelo motivo de que em algumas cidades, geralmente as 

menores, “é proibido o uso de capacete” por conta dos altos números de assaltos e 

homicídios, que são realizados com indivíduos de capacete. 

Já as prevalências quanto ao andar em carro que o motorista ingeriu bebida 

alcoólica nos últimos 30 dias, correspondem a 5% dos universitários. Resultados de 
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outras pesquisas diferem dos nossos, onde apontam prevalências superiores no que 

se refere aos universitários dirigirem após ter consumido bebida alcoólica (ACHA, 

2011, 2012, 2013; ANDRADE et al., 2003; COLARES; FRANCA; GONZALES, 2009; 

COLICCHIO; PASSOS, 2010).  

Por outro lado, conforme dados do sistema Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) no Brasil, entre 

2007 e 2013 verificou-se redução significativa de 45,0% no consumo abusivo de 

álcool e dirigir. Dessa forma, destaca-se a importância da Lei Seca na redução do 

consumo de álcool nos primeiros meses de vigência da Lei 11.705 e mudança dos 

hábitos da população brasileira em relação a não dirigir alcoolizado (MALTA et al., 

2014). 

 

TABELA 2 - Prevalências (%) dos comportamentos de risco para a segurança e 

violência de acordo com os fatores sociodemográficos em universitários da 

UERN2015. 
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No que tange a violência intencional, 7,8% dos universitários assumiram 

tentativa de suicídio nos últimos 12 meses, demonstrando uma associação 

significativa para a idade (p=0,046), estado civil (0,039) e religião (p<0,001). 

Segundo os resultados da Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), de 

2011, 7,8% dos participantes tentaram suicídio, corroborando com os nossos 

resultados. Prevalências semelhantes as do nosso estudo, foram identificadas por 

Gomez et al. (2010) em universitários mexicanos, por Pedrosa et al. (2012) e  Faria; 

Gandolfi e Moura (2014) em brasileiros. Diferentemente, Tang (2015), constatou que 

16,3% dos universitários chineses tentaram se suicidar. 

Importante ressaltar, que a UERN disponibiliza acompanhamento psicológico 

para estudantes mediante a essas situações, como por exemplo, recentemente um 

aluno deixou de ir ao tratamento, no dia posterior, este cometeu suicídio.   

Informações relacionadas à análise de regressão logística binária mediante 

valores ajustados pelas demais variáveis independente do modelo, envolvendo os 

fatores sociodemográficos e comportamentos de risco relacionados à segurança e 

violência são disponibilizadas na Tabela 3. 

Mediante análise dos resultados da regressão logística binária, verificam-se 

tendências significativas de aumento das chances dos universitários assumirem 

comportamentos de risco voltados à segurança e violência com relação à idade.  

No que se refere à nunca/raramente/às vezes usar cinto de segurança ao 

dirigir carro, as chances dos universitários com idades entre 25-31 anos são três 

vezes maior (OR = 3,58; 95% IC 1,11 – 11,53), e aproximadamente sete vezes 

maior com idades entre 18-24 anos (OR = 6,95; 95% IC 2,24 – 21,54) quando 

comparados a universitários com idade acima de 31 anos. Estimativas encontradas 

revelam que os universitários solteiros têm três vezes mais chances de 

nunca/raramente/às vezes usar cinto de segurança ao dirigir carro em relação aos 

casados (OR = 3,03; 95% IC 1,55 – 5,91). Quanto à religião, os nossos achados 

apontam que os universitários católicos e ateus, possuem aproximadamente 76% e 

35% de chances respectivamente (OR = 1,76; 95% IC 1,00–3,09), (OR = 1,35; 95% 

IC 0,65 –2,78) de nunca/raramente/às vezes utilizarem cinto de segurança ao dirigir 

carro em relação aos evangélicos. 

Em estudo realizado por Carlini-Cotrim; Gazal-carvalho e Gouveia (2000) em 

estudantes com idades entre 12 e 18 anos de sétima série do ensino fundamental e 

terceiro ano do ensino médio em São Paulo, 17% relataram não utilizar cinto de 
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segurança ao andar de carro. Apesar de a faixa etária ser diferente do presente 

estudo, serve para ilustrar que a utilização do cinto de segurança parece ser hábito 

não cultivado desde as idades mais precoces. 

Com base no nível socioeconômico, os resultados encontrados apontam que 

a chance dos universitários assumirem comportamentos de risco para a segurança é 

progressivamente maior de acordo com posições econômicas menos favoráveis (C e 

D). Aqueles universitários de classe econômica C e D apresentam respectivamente, 

maiores que duas e três vezes mais de chances (OR = 2,41; 95% IC 0,63 – 9,12), 

(OR = 3,65; 95% IC 0,90 – 14,79) de nunca/raramente/às vezes utilizarem cinto de 

segurança ao dirigir carro e mais de duas vezes de chances de nunca/raramente/às 

vezes usar capacete ao andar de motocicleta para ambas as classes (C e D), (OR = 

2,25; 95% IC 0,28 – 17,91) e (OR = 2,12; 95% IC 0,24 –18,53).  

Com base no comportamento de andar em veículo conduzido por motorista 

que consumiu bebida alcoólica, os católicos possuem mais de sete vezes de 

chances (OR = 7,46; 95% IC 0,96–57,59) e os ateus, mais que quatro vezes (OR = 

4,69; 95% IC 0,47–46,14) em relação aos evangélicos.  

Já para o comportamento de risco relacionado à tentativa de suicídio, os 

universitários mais novos (18-24 anos) apresentam aproximadamente quatro vezes 

mais chances de ter tentado suicídio de que os com idade acima de 31 anos (OR = 

3,98; 95% IC 0,14 – 16,43).  Os solteiros têm três vezes mais chances de ter tentado 

suicídio de que os universitários casados (OR = 3,28; 95% IC 0,38 – 28,47). Os 

universitários ateus têm pouco mais de duas vezes de chances de ter tentado 

suicídio no último ano em comparação aos evangélicos (OR = 2,56; 95% IC 0,92–

7,09). 

A prevalência de suicídio é descrita na literatura científica como maior entre 

os divorciados, os solteiros e os viúvos. É descrita predominância nos divorciados, 

porém os solteiros apresentam índices ainda mais altos quando jamais foram 

casados, chegando ao risco de até duas vezes maior do que as pessoas casadas 

(QUIN; AGERBO; MORTENSEN, 2003; SANTOS; BERTOLOTE; WANG, 2005), 

concordando com os resultados de nosso estudo. 
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TABELA 3 – Valores de Odds Ratio ajustados entre os comportamentos de risco 

segurança e violência com os fatores sociodemográficos em universitários da UERN 

– 2015. 

 
*Valor de p<0,05 para Odds Ratio significativo calculado pela regressão logística  

binária. 

Na Tabela 4 são descritos as prevalências quanto ao consumo de tabaco, 

álcool e outras drogas, substâncias agressivas ao organismo de acordo com os 

fatores sociodemográficos.  

A maioria dos estudos que abordam o consumo de drogas lícitas e ilícitas 

entre estudantes universitários, mostra o maior consumo de álcool, seguida do 
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tabaco e maconha, sendo este também o perfil de consumo identificado no presente 

estudo. 

Informações encontradas em comportamentos de risco relacionados ao uso 

de tabaco na vida, os universitários apresentam prevalência 31,2% e associação 

significativa com a idade (p=0,003), turno (p=0,004), período (p=0,033) e religião 

(p=0,001).   

Segundo dados da VIGITEL para os anos de 2006 a 2011, observaram-se 

14,8% de consumo de tabagismo no Brasil, sendo este mais frequente nos homens 

do que nas mulheres ((MALTA et al., 2013). 

De modo similar a nossa pesquisa, Stempliuk et al. (2005), identificaram que 

29,6% dos estudantes  da Universidade de São Paulo fizeram uso do tabaco nos 

últimos 12 meses, enquanto que Palma; Abreu e Cunha (2007) constataram que o 

uso entre estudantes de instituições privadas cariocas foi de 26,8%. Ao contrário, no 

estudo de Santos et al. (2009) com universitários de Santa Catarina, apresentaram 

prevalência de 60% do experimento ou uso do tabaco ao longo da vida. 

Foram observadas prevalências de 71,9% no consumo de bebidas alcoólicas, 

destacando-se os universitários com idade entre 18 e 24 anos (46,5%), nos solteiros 

(61,3%) e morar com os pais ou responsáveis (46,2) da área de humanas e sociais 

(40,7%) e da classe C (35,9%).  Nosso estudo corrobora com outros realizados no 

Brasil, pois tem demonstrado que o consumo de álcool é um dos comportamentos 

de risco com maior prevalência entre estudantes universitários (FRANCA; 

COLARES, 2008; PALMA; ABREU; CUNHA, 2007; PICOLOTTO et al., 2010).  

Corroborando com esse resultado, dados obtidos a partir do I Levantamento 

Nacional do Uso de Álcool, Tabaco e outras drogas entre universitários do Brasil 

(2010) apontam que os homens tendem a beber em maior quantidade e frequência 

do que as mulheres e que jovens entre 18 e 24 anos têm uma frequência maior de 

uso dessa substância comparada a outras faixas etárias. 

Quanto ao uso de maconha pelo menos uma vez na vida, o turno e religião 

apresentaram associações significativas e uma prevalência de 11,4%.  Em estudo 

realizado pela Union Europea (2009) a maconha é a droga ilícita mais consumida 

entre os universitários de quatro países andinos, com maior prevalência na 

Colômbia de 26,7% para alguma vez na vida, sendo superior aos nossos achados. 

Lucas et al. (2006) pesquisaram o uso de psicotrópicos entre universitários da área 
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da Saúde e identificaram que o uso da maconha foi de  9,4%, próximo ao nosso 

resultado. 

 

TABELA 4 - Prevalências (%) dos comportamentos de risco tabaco, álcool e outras 

drogas de acordo com os fatores sociodemográficos em universitários da UERN -

2015 

 

Já o uso de cocaína apresentou prevalência de 4,7% dos universitários, tendo 

associação significativa para os fatores sociodemográficos idade (p=0,019), turno 
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(p=0,045) e religião (p=0,006). O consumo de cocaína alguma vez na vida foi de 

6,4% para os estudantes universitários da Colômbia, de 2,3% no Equador e Peru, e 

de 1,4% na Bolívia (UNION EUROPEA, 2009). 

Nesse sentido, o uso das substâncias psicoativas pode produzir alteração do 

comportamento, afetar o raciocínio lógico, tomada de decisões e execução de 

procedimentos, colocando em risco o cuidado, além de comprometer a própria 

saúde e a vida (BOTTI; LIMA; SIMÔES, 2010). 

Informações relacionadas à análise de regressão logística binária mediante 

valores ajustados pelas demais variáveis independente do modelo, envolvendo os 

fatores sociodemográficos e comportamentos de risco relacionados ao consumo de 

tabaco, álcool e outras drogas são disponibilizadas na Tabela 5.  

Considerando os valores de odds ratio encontrados em relação ao uso de 

tabaco alguma vez na vida, os universitários do sexo masculino apresentam por 

volta 52% a mais de chances de fazer uso do tabaco em comparação com o sexo 

feminino (OR = 1,52; 95% IC 0,96 – 2,39). Ser da religião católica tem quase duas 

vezes mais de chances (OR=1,91; 95% IC 1,04 -3,52) e ateus mais de quatro vezes 

de chances de ter feito uso de tabaco (OR=4,37; 95% IC 2,11 -9,03) quando 

comparados a seus pares de religião evangélica. 

Quanto ao consumiu bebida alcoólica, os católicos apresentam mais de cinco 

vezes de chances (OR=5,38; 95% IC 3,11 -9,20), os ateus mais de seis vezes de 

chances (OR=6,38; 95% IC 2,89 -14,09) com relação aos evangélicos. Os 

universitários que são da área de estudo das ciências humanas e sociais 

apresentam duas vezes mais chances de terem usado bebida alcoólica (OR=2,12; 

95% IC 0,46-9,58) em relação aos das ciências exatas e tecnológicas. 

Em relação ao uso da maconha, os universitários do turno noturno 

apresentam valores significativos e tem mais de duas vezes de chances de ter 

usado maconha (OR=2,55; 95% IC 1,21-5,34). Os solteiros apresentam duas vezes 

mais de chances (OR=2,53; 95% IC 0,84-7,55) quando comparados aos 

universitários casados. Por fim, os universitários que se autodeclararam ateus, têm 

treze vezes mais chances de terem feito uso experimental de maconha (OR=13,04; 

95% IC 4,17-40,73) quando comparados aos evangélicos. 

 Com base no uso de cocaína, os universitários do turno noturno têm mais de 

três vezes de chances de terem usado cocaína (OR=3,28; 95% IC 1,05-10,28). 

Estudantes que trabalham, apresentam aproximadamente três vezes mais de 
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chances de terem usado cocaína (OR=2,98; 95% IC 0,99 -8,81) em relação aos 

universitários que apenas estudam. 

É fato que a religião atua como importante fator de proteção relacionado ao 

uso de álcool e outras drogas, como apontam diversos estudos. Esta pesquisa 

também reforça que estudantes que declararam ser evangélicos apresentaram 

menor prevalência de padrões de uso nocivo do que aqueles que afirmaram não se 

afiliar a nenhuma prática religiosa. Em sua pesquisa, Silva et al. (2006) também 

identificou que os estudantes ateus teve uma maior consumo para o álcool, tabaco e 

drogas ilícitas  nos últimos 12 meses em relação aos universitários que tinham 

religião. 

 

TABELA 5 - Valores de Odds Ratio ajustados entre os comportamentos de 

risco tabaco, álcool e outras drogas com os fatores sociodemográficos em 

universitários da UERN – 2015. 
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*Valor de p<0,05 para Odds Ratio significativo calculado pela regressão logística 

binária. 

Prevalências de comportamentos de risco relacionados à atividade sexual, 

aos hábitos alimentares e de prática de atividade física, estratificadas pelos fatores 

sociodemográficos, podem ser observadas na Tabela 6.  

Quanto ao comportamento sexual, 34,2% dos universitários 

nunca/raramente/às vezes fizeram uso de preservativo no último mês quando se 

relacionou sexualmente, com maior prevalência (18,9%) em universitários de 18-24 

anos que são solteiros (22,2%) que moram com os pais (15%) e trabalham (20,3%). 

Trepka et al. (2008) em um estudo com acadêmicos americanos do sul da Flórida, 

identificaram percentual maior de que o nosso, onde 51,2% não usaram preservativo 

na última relação sexual. Borges et al. (2010) em acadêmicos da Universidade 

Pública de São Paulo, encontraram prevalência (33,3%) semelhante a do nosso 

estudo  para o não uso de preservativo na última relação sexual. 

Com relação a não realização de testes para possível infecção de HIV/AIDS 

os universitários apresentaram uma prevalência de 63,8%, tendo associação para a 

maioria dos fatores sociodemográficos, exceto para a cor, período, religião e nível 

socioeconômico. Na pesquisa de Bezerra et al. (2012), verificou-se que 80% dos 

universitários não realizaram teste HIV, e prevalência (86,8%) ainda maior foi 

identificada no estudo de Colares; Franca e Gonzales (2009), destancando-se o alto 

percentual das mulheres e com idades mais novas, assim como em nossa pesquisa. 

Nesse sentido, as doenças sexualmente transmissíveis são prevalentes na 

adolescência e facilitadora para a contaminação pelo HIV. A baixa idade das 

primeiras relações sexuais, os múltiplos parceiros, o não uso de preservativo e uso 

de drogas são fatores de risco para as DSTs (TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 

2004). 

 No que se refere ao comportamento de risco hábito alimentar, os 

universitários avaliados revelaram altas prevalências (97,5%) equivalentes ao não 

consumo de no mínimo, três porções de salada de verduras ou vegetais cozidos no 

dia anterior. Os achados da ACHA (2008, 2009) identificaram resultados 

semelhantes, com as respectivas prevalências 93,3%, 91,5% e inferiores 58,6% em 

(2010). 
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TABELA 6 - Prevalências (%) dos comportamentos sexuais, hábitos alimentares e 
atividade física de acordo com os fatores sociodemográficos em universitários da 

UERN – 2015. 

 

 

No que diz respeito a não prática de atividades físicas de intensidade 

moderada a vigorosa de no mínimo 150 minutos por semana, os universitários 
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admitiram uma prevalência de 67,4% e associação significativa para área de estudo 

(p=0,018). Diferentemente dos nossos resultados, pesquisa com universitários 

paraibanos apontou que 31,2% apresentaram baixo nível de atividade física 

(FONTES; VIANNA, 2009). Tal resultado mostrou associação em estudantes com 

maior tempo de ingresso na universidade, nos que estudam no período noturno e 

que passam diariamente menor tempo na universidade. 

Pesquisa semelhante a nossa, foi realizada por Marcondelli et al. (2008) com 

universitários da Universidade de Brasília e constataram prevalência de 65,5% como 

sedentários. Estudo com resultados superiores aos nossos foram investigados por 

Malinauskas et al. (2006) com universitários dos Estados Unidos e verificaram que 

80% tinham o hábito de 3 horas/semana de atividade aeróbica vigorosa.  

A Tabela 7 apresenta informações relacionadas à análise de regressão 

logística binária mediante valores ajustados pelas demais variáveis independentes 

do modelo, envolvendo os fatores sociodemográficos e comportamentos de risco 

relacionados à atividade sexual, aos hábitos alimentares e à prática de atividade 

física. 

Com referência ao comportamento sexual, nunca/raramente/às vezes fizeram 

uso de preservativo no último mês, os valores de odds ratio se mostraram 

significativos quanto ao fator sociodemográfico relacionado ao trabalho. Assim 

sendo, os universitários que trabalham, tem mais de duas vezes de chances de não 

terem usado preservativo na última relação sexual (OR = 2,06; 95% IC 1,23 – 3,48) 

quando comparados aos seus pares que apenas estudam.  

Considerando os valores de odds ratio significativos no que se refere a não 

realização de teste para verificação de infecção do HIV/AIDS, os universitários do 

sexo masculino têm 57% de chances a mais de ter feito o teste em relação ao sexo 

feminino (OR = 0,57; 95% IC 0,34 – 0,97).  No que tange a idade, os universitários 

entre 25 e 31 anos apresentaram mais de três vezes chances de não ter feito o teste 

(OR = 3,08; 95% IC 1,24 – 7,59) e os de idade 18 a 24 anos mais de seis vezes (OR 

= 6,31; 95% IC 2,56 – 15,56) em relação aos estudantes com idade acima de 31 

anos. Com base no período, verificou-se que os universitários em fim de curso 

apresentam por volta de 56% de chances a mais em fazer o teste de HIV/AIDS 

quando comparado aos dos períodos iniciais (OR = 0,56; 95% IC 0,28 – 1,11). 

Sendo assim, quanto mais novos forem os universitários, mais chances possuem de 

não realizarem teste de HIV/AIDS. 
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TABELA 7 - Valores de Odds Ratio ajustados entre os comportamentos 

sexuais, hábitos alimentares e atividade física com os fatores sociodemográficos em 

universitários da UERN – 2015. 

 
*Valor de p<0,05 para Odds Ratio significativo calculado pela regressão logística 

binária. 

  

Ainda em relação ao teste de verificação do HIV/AIDS, os universitários das 

áreas das ciências humanas e sociais e biológicas e da saúde apresentam por volta 

de 30% e ciências tecnológicas 32% (OR =0,30; 95% IC 0,86 – 1,09), (OR = 0,32; 
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95% IC 0,09 – 1,18), respectivamente, mais chances de terem realizado o teste, 

levando em consideração o da área das ciências exatas. Valores estatisticamente 

significativos de odds ratio foram identificados na opção “com quem mora”. 

Universitários que residem com o companheiro (a) apresentam três vezes mais 

chances de não terem feito o teste HIV/AIDS (OR = 3,29; 95% IC 0,84 – 12,70), os 

que moram com amigos quase quatro vezes mais de chances (OR = 3,96; 95% IC 

1,14 – 13,77) e mais de quatro vezes de chances quem mora com pais ou 

responsáveis (OR = 4,69; 95% IC 1,75 – 12,54) em relação aos universitários que 

moram sozinhos. 

 Ao considerar as informações equivalentes aos hábitos alimentares, mais 

especificamente ao consumo de salada de verdura ou vegetais cozidos no dia 

anterior, universitários de cor não branca apresentam mais de três vezes de chances 

de não comer no mínimo, três porções (OR = 3,23; 95% IC 0,61–16,99) em relação 

aos de cor branca. Estimativas significativas foram encontradas para os valores de 

odds ratio no que se refere ao nível socioeconômico, onde os universitários da 

classe B têm onze vezes mais de chances de não consumir salada de verdura ou 

vegetais cozido no dia anterior (OR = 9,27; 95% IC 1,66 –51,62) e os da classe C 

dezesseis vezes mais de chances (OR = 16,36; 95% IC 2,95 –90,67) em relação os 

da classe A.  

Isso permite afirmar que, para o presente estudo, as classes menos 

favorecidas são as que mais têm comportamento de risco relacionado aos hábitos 

alimentares. Dessa forma, o consumo de frutas e vegetais colabora para uma dieta 

saudável, e seu consumo varia consideravelmente entre países, regiões, refletindo 

as diferenças econômicas, culturais e agrícolas (WHO, 2009). 

  No caso da atividade física, os universitários avaliados e pertencentes à área 

de humanas e sociais e biológicas e da saúde apresentam 51% e 31% 

respectivamente de chances a mais de serem ativos em relação aos da área das 

exatas e tecnológicas (OR = 0,51; 95% IC 0,19 – 1,34), (OR = 0,31; 95% IC 0,11 – 

0,84). Já os estudantes solteiros revelam 67% de chances a mais de serem ativos 

(OR = 0,67; 95% IC 0,38 – 1,17) quando comparados aos casados. 
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

De acordo com os dados obtidos, podemos identificar que os universitários 

independentemente do sexo apresentaram elevadas prevalências de 

comportamentos de risco à saúde. 

Por sua vez, ser do sexo masculino, solteiro, estudar à noite e não possuir 

vínculo religioso relaciona-se a uma maior exposição ao uso de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas. No que se refere ao sexo feminino, ter idades entre 18 a 24 anos, 

morar com pais ou responsáveis e pertencer às classes sociais menos favorecidas 

apresentam maiores chances no envolvimento em relações sexuais de risco. 

Em última análise, podemos concluir que os fatores sociodemográficos foram 

associados a um maior envolvimento em comportamentos de risco para a saúde nos 

universitários.  

Assim, através das informações levantadas, sugerem-se algumas iniciativas 

no contexto da UERN como: monitoramento dos comportamentos de risco, inserindo 

questionário no portal do aluno; implantação de programa institucional de 

conscientização e orientação ligada ao consumo de drogas lícitas e ilícitas e 

atividade sexual segura; implantação de programas permanentes que estimulem, 

orientem e oportunizem a prática de atividade física, os quais podem auxiliar na 

diminuição de comportamentos de risco e adoção de um estilo de vida fisicamente 

mais ativo e saudável.  
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ANEXO 1 – COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA SAÚDE DE 

UNIVERSITÁRIOS - QUESTIONÁRIO NCHBRS 

 
 

1. Qual a sua idade?  _____anos 
 

2. Qual seu sexo? 

a- masculino 

b- feminino 
 

3. Com quem você mora atualmente? Você pode marcar mais de uma alternativa. 

a- Sozinho  

b- Cônjuge/ Companheiro(s) 

c- Amigo(s) 

d- Pais ou responsáveis 

e- Outros parentes 

f- Filho (s) 

g- Outros 
 

4. Como você descreveria a sua saúde geral? 

a- Excelente 

b- Muito boa 

c- Boa 

d- Ruim 

e- Péssima 

 

5. Qual a escolaridade de sua mãe? 

a- Não freqüentou a escola 

b- 1º. Grau incompleto ou completo 

c- 2º. Grau incompleto ou completo 

d- Curso técnico após 2º. grau 

e- Curso superior incompleto ou completo  

f- Não sei 

 

6. Qual a escolaridade do seu pai? 

a- Não freqüentou a escola 

b- 1º. Grau incompleto ou completo 

c- 2º. Grau incompleto ou completo 

d- Curso técnico após 2º. grau 

e- Curso superior incompleto ou completo  

f- Não sei 
 

 

As próximas 7 questões serão sobre segurança e violência 
 

7. Com que freqüência você usa cinto de segurança quando anda num carro no banco da 

frente? 

a- Nunca  
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b- Raramente  

c- Às vezes 

d- A maioria das vezes 

e- Sempre 
 

8. Com que freqüência você usa cinto de segurança quando anda num carro no banco de trás? 

a- Nunca  

b- Raramente  

c- Às vezes 

d- A maioria das vezes 

e- Sempre 

 

9. Quando você andou de moto nos últimos 12 meses, com que freqüência você usou 

capacete? 

a- Eu não andei de moto nos últimos 12 meses 

b- Nunca usei um capacete 

c- Raramente usei um capacete 

d- Às vezes usei capacete 

e- A maioria das vezes usei capacete 

f- Sempre usei capacete 

 

10. Quando você andou de bicicleta nos últimos 12 meses, com que freqüência você usou 

capacete? 

a- Eu não andei de bicicleta nos últimos 12 meses 

b- Nunca usei um capacete 

c- Raramente usei um capacete 

d- Às vezes usei capacete 

e- A maioria das vezes usei capacete 

f- Sempre usei capacete 

 

11. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você andou em um carro ou em outro veículo 

no qual o motorista (você ou outra pessoa) havia consumido bebida alcoólica? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 vez  

c- 2 ou 3 vezes 

d- 4 ou 5 vezes 

e- 6 ou mais vezes 

 

12. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias você carregou uma arma de fogo ou uma 

faca? Não considere se carregar uma arma faz parte de seu trabalho. 

a- Nenhum dia  

b- 1 dia 

c- 2 ou 3 dias 

d- 4 ou 5 dias 

e- 6 ou mais dias 
 

13. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você se envolveu em uma briga física? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 vez  

c- 2 a 3 vezes  

d- 4 a 5 vezes  
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e- 6 a 7 vezes 

f- 8 a 9 vezes 

g- 10 a 11 vezes 

h- 12 ou mais vezes 
 

Às vezes as pessoas se sentem tão deprimidas e sem esperanças para o futuro que podem 

considerar a possibilidade de tentar suicídio, ou seja, tomar alguma atitude para tirar a própria 

vida. As próximas duas questões serão sobre suicídio.  
 

14. Durante os últimos 12 meses, você já considerou seriamente uma tentativa de suicídio? 

a- Sim 

b- Não  
 

15. Durante os últimos 12 meses, quantas vezes você tentou de fato suicídio? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 vez  

c- 2 ou 3 vezes 

d- 4 ou 5 vezes 

e- 6 ou mais vezes 
 

 

As próximas três questões serão sobre uso de tabaco. 
 

16. Você já experimentou cigarro, mesmo uma ou duas baforadas? 

a- Sim 

b- Não  
 

17. Você já fumou cigarro regularmente, isto é, no mínimo 1 cigarro por semana pelo período 

de um mês? 

a- Sim 

b- Não 
 

18. Você já tentou parar de fumar cigarros? 

a- Nunca fumei regularmente 

b- Sim 

c- Não 
 

As próximas duas questões serão sobre consumo de bebida alcoólica. 
 

19. Quantos anos você tinha quando bebeu álcool pela primeira vez, exceto um pequeno gole?  

a- Eu nunca bebi álcool, exceto um pequeno gole  

b- 12 anos ou menos 

c- 13 ou 14 anos 

d- 15 ou 16 anos 

e- 17 ou 18 anos 

f- 19 ou 20 anos 

g- 21 ou 24 anos 

h- 25 anos ou mais 
 

20. Durante os últimos 30 dias, em quantos dias você tomou pelo menos uma dose de bebida 

alcoólica? 

a- Nenhum dia  
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b- 1 ou 2 dias  

c- 3 a 5 dias  

d- 6 a 9 dias 

e- 10 a 19 dias 

f- 20 a 29 dias 

g- Todos os 30 dias 
 

As próximas três questões serão sobre uso de maconha 
 

21. Durante sua vida, quantas vezes você fumou maconha? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes 

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 a 99 vezes 

g- 100 ou mais vezes 
 

22. Quantos anos você tinha quando experimentou maconha pela primeira vez? 

a- Nunca experimentei maconha  

b- 12 anos ou menos 

c- 13 ou 14 anos 

d- 15 ou 16 anos 

e- 17 ou 18 anos 

f- 19 ou 20 anos 

g- 21 ou 24 anos 

h- 25 anos ou mais 
 

23. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você fumou maconha? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes 

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 ou mais vezes 
 

As próximas sete questões serão sobre cocaína e uso de outras drogas  
 

24. Durante sua vida, quantas vezes você usou qualquer forma de cocaína, incluindo pó, crack 

ou freebase? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes 

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 a 99 vezes 

g- 100 ou mais vezes 
 

25. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você usou qualquer forma de cocaína, incluindo 

pó, crack ou freebase? 

a- Nenhuma vez  
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b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 ou mais vezes 

 

26. Durante sua vida, quantas vezes você cheirou cola ou inalou aerosol ou qualquer tinta ou 

spray para ficar fora da realidade? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 a 99 vezes 

g- 100 ou mais vezes 
 

27. Durante sua vida, quantas vezes você tomou pílulas ou injeção de esteróide sem uma 

prescrição médica? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 a 99 vezes 

g- 100 ou mais vezes 
 

28. Durante sua vida, quantas vezes você usou qualquer tipo de droga ilícita como LSD, PCP, 

ecstasy, cogumelo, anfetamina (speed ou ice) e/ou heroína? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 a 99 vezes 

g- 100 ou mais vezes 
 

29. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você usou qualquer outro tipo de droga ilegal, 

como LSD, PCP, ecstasy, cogumelo, anfetamina (speed ou ice) e/ou heroína? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 ou 2 vezes  

c- 3 a 9 vezes  

d- 10 a 19 vezes 

e- 20 a 39 vezes 

f- 40 ou mais vezes 
 

30. Durante sua vida, quantas vezes você usou uma agulha para injetar qualquer droga ilícita 

em você? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 ou mais vezes 
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As próximas oito questões serão sobre comportamento sexual. Para essa pesquisa, relação 

sexual é definida como coito vaginal, coito anal ou sexo oral e genital. 
 

31. Quantos anos você tinha quando teve relação sexual pela primeira vez? 

a- Eu nunca tive relação sexual  

b- 12 anos ou menos 

c- 13 ou 14 anos 

d- 15 ou 16 anos 

e- 17 ou 18 anos 

f- 19 ou 20 anos 

g- 21 ou 24 anos 

h- 25 anos ou mais 
 

32. Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você teve relação sexual? 

a- Nenhuma vez  

b- 1 vez  

c- 2 ou 3 vezes  

d- 4 a 9 vezes 

e- 10 a 19 dias 

f- 20 ou mais vezes 
 

33. Durante os últimos 30 dias, com que freqüência você ou seu parceiro usou preservativo? 

a- Eu não tive relação sexual durante os últimos 30 dias 

b- Nunca usei preservativo 

c- Raramente usei preservativo 

d- Às vezes usei preservativo 

e- A maioria das vezes usei preservativo 

f- Sempre usei preservativo  
 

34. Na última vez que você teve relação sexual você consumiu álcool ou usou drogas antes da 

relação? 

a- Eu nunca tive relação sexual 

b- Sim 

c- Não 
 

35. Na última vez que você teve relação sexual, que método você ou seu parceiro usou para 

prevenir gravidez? Você pode marcar mais de uma alternativa. 

a- Nunca tive relação sexual 

b- Nenhum método foi usado para prevenir gravidez 

c- Pílulas anticoncepcionais 

d- Preservativo 

e- Coito interrompido 

f- Algum outro método 

g- Não sei 
 

36. Quantas vezes você ficou grávida ou engravidou alguém? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 ou mais vezes 

d- Não sei 
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37. Durante sua vida, você já foi forçado(a) a ter relação sexual? 

a- Sim 

b- Não  
 

38. Você já fez o teste para verificar infecção pelo vírus da AIDS? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sei 
 

As próximas oito questões serão sobre peso corporal 
 

39. Como você descreve seu peso? 

a- Muito abaixo do peso normal 

b- Levemente abaixo do peso normal 

c- No peso certo 

d- Levemente acima do peso normal 

e- Muito acima do peso normal 
 

40. Dentre as alternativas abaixo, o que você está tentando fazer com relação ao seu peso? 

a- Perder peso 

b- Ganhar peso 

c- Manter peso 

d- Eu não estou tentando fazer nada com meu peso 
 

41. Durante os últimos 30 dias, você fez dieta para perder ou manter o peso? 

a- Sim 

b- Não 
 

42. Durante os últimos 30 dias, você fez exercício para perder ou manter o peso? 

a- Sim 

b- Não 
 

43. Durante os últimos 30 dias, você vomitou ou tomou laxantes para perder ou manter o 

peso? 

a- Sim 

b- Não 
 

44. Durante os últimos 30 dias, você tomou pílulas para emagrecimento? 

a- Sim 

b- Não 
 

45. Qual a sua altura? __________ 
 

46. Qual seu peso? __________ 
 

As próximas 4 questões serão sobre o que você comeu no dia de ontem 
 

47. Ontem, quantas vezes você comeu frutas ou tomou suco de frutas? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 vezes 

d- 3 ou mais vezes 
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48. Ontem, quantas vezes você comeu salada de verdura ou vegetais cozidos? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 vezes 

d- 3 ou mais vezes 

 

49. Ontem, quantas vezes você comeu hambúrguer, cachorro-quente, coxinha, empadinha, 

salgadimhos ou batatas fritas? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 vezes 

d- 3 ou mais vezes 
 

50. Ontem, quantas vezes você comeu biscoitos, tortas, bolos ou doces? 

a- Nenhuma vez 

b- 1 vez 

c- 2 vezes 

d- 3 ou mais vezes 
 

A próxima questão será sobre atividade física. 
 

51. Quantas vezes nos últimos 7 dias você praticou exercícios ou praticou esportes por pelo 

menos 20 minutos que fizeram você suar e respirar forte, como baskete, cooper, natação, 

tênis, musculação, ciclismo ou atividades aeróbicas similares? 

a- Nenhum dia  

b- 1 dia  

c- 2 dias  

d- 3 dias  

e- 4 dias 

f- 5 dias 

g- 6 dias 

h- 7 dias 
 

52. De qual dos seguintes tópicos de saúde você já recebeu informação na faculdade ou 

universidade? Você pode marcar mais de uma alternativa ou nenhuma. 

a- Prevenção do uso do tabaco 

b- Prevenção do consumo de bebida alcoólica e outras drogas 

c- Prevenção da violência 

d- Prevenção de acidentes e segurança 

e- Prevenção de suicídio 

f- Prevenção de gravidez 

g- Prevenção de DSTs 

h- Prevenção de AIDS ou infecção pelo HIV 

i- Hábitos dietéticos e nutricionais 

j- Atividades físicas 
 

 

Muito obrigado!!! 
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ANEXO 2 –  QUESTIONÁRIO NÍVEL SOCIOECONÔMICO – ABEP (2015) 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO IPAQ 

  

   

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA    

VERSÃO CURTA  

  Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______  Sexo: F (  ) M (  )   

   

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 

como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 

sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão 

a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 

perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, 

para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das 

suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por 

favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado 

pela sua participação!   

   

Para responder as questões lembre que:   

atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal   

atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico 

e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal   

   

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

pelo menos 10 minutos  contínuos de cada vez.   

   

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 

para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?   

   

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum     

   

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia?    

   

horas: ______ Minutos: _____    

   

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 

leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 

aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 

sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO   



72 

 

INCLUA CAMINHADA)   

   

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum     

   

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 

dia?    

   

horas: ______ Minutos: _____    

   

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 

aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 

domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração.   

   

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum     

   

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    

   

horas: ______  Minutos: _____     

   

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 

no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 

tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 

visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 

gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.    

   

4a.   Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?   

   ______horas ____minutos. 

4b.  Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana?   

   ______horas ____minutos. 
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ANEXO 4 – FORMULÁRIO ONLINE 

 

 



74 

 

APÊNDICE A – FOLDER DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

 

ATENÇÃO ESTUDANTES DA UERN

Convidamos os alunos dos cursos de graduação da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a PARTICIPAREM da
pesquisa sobre COMPORTAMENTOS DE RISCO A SAÚDE, que se
encontra na página de acesso do portal do aluno.
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APÊNDICE B – ARTIGO SUBMETIDO 

 

 

 

 

 


