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RESUMO 

Estudo sobre o Estilo de Vida de graduandos da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, na perspectiva do movimento das Universidades Promotoras de Saúde. As 

universidades desenvolvem um importante papel na vida dos jovens estudantes e são 

reconhecidas como parte do percurso da construção profissional. Entretanto, 

responsabilidades no período universitário podem influenciar a saúde e o estilo de vida dos 

estudantes. Objetivo geral: Conhecer os Estilos de Vida de graduandos da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, com vistas à 

implementação do movimento das Universidades Promotoras de Saúde. Objetivos 

específicos: Identificar o estilo de vida de estudantes da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense; Levantar as ações desenvolvidas nessa instituição que 

contribuem para promoção da saúde dos graduandos, a partir da percepção dos estudantes; 

Discutir ações fundamentadas nos preceitos das UPS a serem desenvolvidas na EEAAC/UFF, 

a partir dos achados deste estudo. Metodologia: Estudo de natureza mista, do tipo descritivo, 

com abordagem participativa. Os participantes foram 133 graduandos de enfermagem do 1º e 

9º período. O cenário foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e a produção dos 

dados ocorreu no período de Agosto a Dezembro de 2019. Os dados quantitativos foram 

produzidos por meio do Questionário “Estilo de Vida Fantástico” e analisados pelo Programa 

Estatístico BioEstat – versão 5.3. Os dados qualitativos foram produzidos participativamente 

por meio do Mapa Falante e analisados pela Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, do 

tipo temático. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF sob nº 

CAAE14356619.3.0000.5243. Resultados: Do total de graduandos, 14,22% ficaram 

classificados com o Estilo de Vida Regular, 56% com Estilo de Vida Bom e 29,78% com 

Estilo de Vida Muito Bom. Os períodos que tiveram maior incidência da classificação 

Regular foram o 5º, 6º, 7º e 9º períodos. A partir dos instrumentos de produção de dados foi 

possível realizar a triangulação dos achados de onde emergiram três categorias analíticas: 1ª 

categoria- Relações sociais na construção da identidade dos sujeitos, 2ª categoria- Atitudes 

salutogênicas frente aos diferentes comportamentos e 3ª categoria- Condutas associadas ao 

risco aumentado para doenças. Conclusões: Alguns aspectos relacionados ao Estilo de Vida 

destes graduandos necessitam de atenção imediata, principalmente no que se refere à 

atividade física, nutrição, drogas, sono e descanso, tristeza e depressão. Em contrapartida, 

nem todos os comportamentos demonstraram ser um potencial risco à saúde dos mesmos. Foi 

possível compreender que as relações afetivas desses jovens estão presentes e são relevantes 

assim como verificar que a quantidade de graduandos que fazem uso de tabaco e álcool é 

pouco significativa. Contudo, a EEAAC e a UFF necessitam apoiá-los para a realização de 

escolhas mais saudáveis. Tendo em vista os preceitos das Universidades Promotoras de 

Saúde, é possível afirmar que a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa tem se 

encaminhado para atingir a integração da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão com 

vistas à Promoção da Saúde dentro da universidade. Desta forma, recomenda-se que a 

EEAAC/UFF busque pela sua formalização como Universidade Promotora de Saúde, 

culminando na inclusão desta instituição na Rede Ibero Americana de Universidades 

Promotoras de Saúde. 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Universidade; Enfermagem; Serviços de Saúde para 

Estudantes. 

 

 



ABSTRACT 

Study on the Lifestyle of undergraduates at the Aurora de Afonso Costa Nursing School, from 

the perspective of the Health Promoting Universities movement. Universities play an 

important role in the lives of young students and are recognized as part of the path of 

professional construction. However, the university responsibilities can influence students’ 

health and lifestyle. General objective: To get to know the lifestyles of undergraduate 

students at the Aurora de Afonso Costa Nursing School, at the Universidade Federal 

Fluminense, with a view to implementing the movement of Health Promoting Universities. 

Specific objectives: To identify the lifestyle of students at the Universidade Federal 

Fluminense Nursing School; Make a survey of the actions, developed in this institution, that 

contribute to promote the health of the undergraduate students, from the students’ perception; 

Discuss actions based on the precepts of UPS to be developed at EEAAC/UFF, based on the 

findings of this study. Methodology: Study of a mixed nature, descriptive, with participatory 

approach. Participants were 133 nursing students from the 1st and 9th periods. The scenario 

was the Aurora de Afonso Costa Nursing School and the production of the data took place 

from August to December 2019. Quantitative data were produced using the “Fantastic 

Lifestyle” Questionnaire and analyzed by the BioEstat Statistical Program - version 

5.3.Qualitative data were produced participatively using the Talking Map and analyzed by 

Bardin's Content Analysis Technique, thematic type. The study was approved by the Research 

Ethics Committee of HUAP/UFF under nº CAAE14356619.3.0000.5243. Resultados: Of the 

total number of undergraduate students, 14.22% were classified as Regular Lifestyle, 56% as 

Good Lifestyle and 29.78% as Very Good Lifestyle. The periods that had the highest 

incidence of the Regular classification were the 5th, 6th, 7th and 9th periods. From the data 

production instruments, it was possible to triangulate the findings from which three analytical 

categories emerged: 1st category - Social relationships in the construction of the subjects' 

identity, 2nd category - Salutogenic attitudes towards different behaviors, and 3rd category - 

Conduct associated with increased risk for disease. Conclusions: Some aspects related to the 

Lifestyle of these undergraduate students, need immediate attention, mainly with regard to 

physical activity, nutrition, drugs, sleep and rest, sadness and depression. In contrast, not all 

behaviors proved to be a potential risk to their health. It was possible to understand that the 

affective relationships of these young people are present and relevant, as well as it was 

possible to verify that the number of undergraduate students who use tobacco and alcohol is 

not very significant. However, it is important that the EEAAC and UFF support them to make 

healthier choices. In view of the precepts of the Health Promoting Universities, it is possible 

to affirm that the Aurora de Afonso Costa Nursing School has been moving towards the 

integration of management, teaching, research and extension, with a view to Health 

Promotion within the university. Thus, it is recommended that the EEAAC/UFF seeks to 

formalize itself as a Health Promotion University, culminating in the inclusion of this 

institution in the Ibero American Group of Health Promotion Universities. 

Keywords: Health Promotion; University; Nursing; Student Health Services. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo em tela tem como objeto o Estilo de Vida de graduandos da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, na perspectiva do movimento das Universidades 

Promotoras de Saúde. 

O Estilo de Vida (EV) emergiu como tema prioritário nas agendas políticas, 

especialmente no campo da Saúde Pública devido aos diversos comportamentos de risco 

associados a doenças crônicas não transmissíveis, como inatividade física, dieta inadequada, 

tabagismo, uso de álcool e drogas, dentre outros (OMS, 2015). Estilo de Vida Saudável era 

interpretado hegemonicamente como um conjunto de comportamentos individuais capazes de 

favorecer a saúde, entendido como fenômeno eminentemente biológico (MADEIRA et al, 

2017).  

No início do século XXI houve um posicionamento da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que a partir de discussões e reflexões aprimorou o conceito utilizado para definir EV, 

no qual considera o contexto social de inserção dos indivíduos, passando a ser definido como 

“conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos 

pelo prolongado processo de socialização” (OMS, 2004, p. 37). 

A Universidade, como ambiente de formação acadêmica, tem como propósito a 

formação integral dos profissionais do ponto de vista humanístico, científico e tecnológico, 

realizando atividades para o desenvolvimento humano sustentável, incluindo estudantes, 

docentes e técnicos administrativos (ALAYO et al, 2013). 

Por décadas, as Universidades vêm desenvolvendo um importante papel na vida de 

jovens estudantes. Tais instituições são reconhecidas como parte do percurso para advento da 

construção profissional, que permeia o indivíduo em diferentes fases, momentos e níveis de 

maturidade e responsabilidade. Assim, torna-se um ambiente privilegiado, agrupando pessoas 

em uma etapa importante das suas vidas. 

A concepção da Promoção da Saúde (PS) inclui o ambiente em sentido amplo e 

incorpora elementos físicos, psicológicos e sociais. Um dos eixos básicos é fortalecer a 

autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais, pois ensinar não é transferir um conhecimento 
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absoluto, mas sim possibilitar que essa construção seja realizada pelos indivíduos 

(CZERESNIA; FREITAS, 2016).  

No ano de 2003, iniciou um movimento de Universidades que objetivavam a PS para a 

comunidade universitária, chamada de Universidades Promotoras de Saúde (UPS). A carta de 

Okanagan, ratificada posteriormente no Canadá, trouxe indicadores mais concretos do que 

seria e de como funcionaria uma Universidade Promotora de Saúde. Para tal, deve integrar 

gestão, ensino, pesquisa e extensão em um trabalho conjunto que contemple a Promoção da 

Saúde dos sujeitos e coletividades a ela relacionados (CARTA DE OKANAGAN, 2015). 

Nesse contexto, pensando na Promoção da Saúde e no Estilo de Vida dos Graduandos 

de Enfermagem, a escolha do tema emergiu de inquietações e vivências que iniciaram com 

minha formação acadêmica, no curso de Graduação em Enfermagem na Universidade Federal 

Fluminense. O Trabalho de Conclusão de Curso teve como tema “A qualidade de vida de 

pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, participantes do Grupo dos Diabéticos 

do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense”. Desse modo, 

foi investigado o conceito de qualidade e estilo de vida, determinantes de saúde e 

condicionantes sociais. 

Posteriormente, a participação no Núcleo de Estudos em Fundamentos de 

Enfermagem (NEFE) possibilitou-me conhecer o movimento das Universidades Promotoras 

de Saúde assim como, aprofundar aspectos sobre a metodologia da pesquisa-ação, da pesquisa 

participativa, fundamentada na ideologia do educador brasileiro Paulo Freire. Esse espaço 

acadêmico também permitiu a reflexão sobre a saúde dos estudantes de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC/UFF), que indicavam necessidade de consolidação do conhecimento sobre 

Promoção da Saúde. 

Nesta perspectiva, desenvolver um estudo compreendendo que o referencial teórico da 

Promoção da Saúde acrescenta o conceito da determinação social às discussões acerca dos 

Estilos de Vida Saudáveis, nos quais a construção dos comportamentos individuais é 

construída com a participação e autonomia dos sujeitos, justifica sua fundamentação teórica 

em Paulo Freire, e nas concepções de dialogicidade, emancipação, liberdade, autonomia, 

contextualização e compartilhamento. 
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Tais conceitos fundamentaram a análise e discussão do estudo. Paulo Freire defendeu 

a compreensão ético-crítico-política da educação, fomentando a conscientização da 

população, com o objetivo de formar cidadãos transformadores da ordem social, econômica e 

política (FREIRE, 2016). 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Moniz et al (2017, p.103) “a experiência universitária favorece a 

vulnerabilidade do adulto jovem para condutas e ambientes de risco à saúde”.  Tais autores 

reforçam a importância da adoção de medidas de prevenção e Promoção da Saúde, integrando 

questões ambientais, culturais e socioeconômicas. 

A Organização Mundial de Saúde, no ano de 1998, publicou um guia de orientação 

para Universidades que objetivavam a Promoção da Saúde, explicitando seus contextos e 

contribuições. Em 2003, teve início a formalidade institucional do movimento das 

Universidades Promotoras de Saúde na America Latina, com alcance Iberoamericano. 

Segundo Arroyo, Landazabal e Pino (2015) trata-se de uma iniciativa adequada para 

fortalecer a saúde mediante ao ideal e as práticas da Promoção da Saúde.  

As Universidades Promotoras de Saúde são espaços privilegiados para a criação de um 

contexto promotor de saúde para a comunidade educativa, pois melhora o perfil de saúde por 

meio do desenvolvimento do ensino, da investigação e do compartilhamento de 

conhecimentos, o que contribui, também, para o bem-estar e sustentabilidade da comunidade 

em geral e, ainda, para a avaliação da eficácia dos programas de intervenção (CARTA DE 

OKANAGAN, 2015). 

As Universidades Promotoras da Saúde são espaços onde se dinamizam diferentes 

estratégias e se mobilizam conhecimentos sobre a promoção de comportamentos e ambientes 

saudáveis. Entende-se que as responsabilidades inerentes ao período universitário poderão 

influenciar na saúde, na Promoção da Saúde e no estilo de vida dos graduandos, refletindo nos 

aspectos pessoais e profissionais do presente e do futuro.  

De acordo com PERU (2010) o estilo de vida é a maneira geral de viver, com base na 

interação das condições de vida, comportamentos, fatores sócio-culturais e características 
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pessoais. Os problemas de saúde ligados aos determinantes de um estilo de vida podem ser 

específicos para uma fase da vida, por exemplo, infância ou velhice. 

Se determinadas fases da vida de um indivíduo podem acarretar mudanças 

comportamentais, poderá dizer que a fase universitária estaria incluída nesta realidade. Tais 

instituições devem promover ações que objetivam a melhoria das questões levantadas dentro 

da comunidade acadêmica. Essas ações que visam reorientações e mudanças poderão 

diferenciar as Universidades dentro do meio científico, obtendo melhores resultados e maior 

visibilidade. 

Castiel, Guilam e Ferreira (2015, p. 47) afirmam a respeito dos estilos de vida neste 

contexto: 

Supomos a existência de juízos de valor favoráveis às rotinas de vida padronizadas 

como saudáveis nas atividades cotidianas. Isso produziria a “regularidade” no estilo 

de vida no interior das práticas de promoção da saúde. Além disso, a existência de 

juízos de valor favoráveis às rotinas de vida padronizadas como saudáveis mostra 

como o sedentarismo e o estilo de vida irregular (ou vida desregrada) podem ser 

quantificados e associados a riscos mais elevados de doença. Estudos 

epidemiológicos, ao mesmo tempo em que se preocupam em estudar os riscos à 

saúde, tendem a reforçar a pertinência desse conceito. 

 

Discutir sobre a regularização dos estilos de vida que a sociedade julga como saudável 

abre margens para novas temáticas. A moralização das práticas realizadas por determinados 

indivíduos ou grupos sociais e seus hábitos culturais podem gerar nestes a culpa e 

responsabilidade por possíveis prejuízos em sua saúde. Deve-se tomar cuidado neste âmbito, 

visto que os estilos de vida das sociedades variam, seja por questões culturais ou sociais. 

Dessa forma, o desenvolvimento do futuro profissional enfermeiro poderá gerar tanto 

atitudes que beneficiam a sua saúde, como poderão comprometê-la. Assim, busca-se dar foco 

na necessidade de ambientes promotores da saúde, durante a formação profissional, 

objetivando a adoção de estilos de vida saudáveis a partir da conscientização do discente, sem 

que haja a culpabilização do mesmo, caso não opte por determinadas mudanças. 

A inserção das Universidades na proposta das UPS é uma iniciativa capaz de 

fortalecer a Promoção de Saúde e também de prevenir exposição a riscos desnecessários no 

ambiente. Facilitará o desenvolvimento intelectual e profissional deste grupo e contribuirá 

para promoção da saúde e para adoção de um estilo de vida mais saudável. 
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Nesse sentido, na implementação do movimento das Universidades Promotoras da 

Saúde, seria desejável que as instituições concebessem estratégias e ações que envolvessem os 

estudantes, docentes e não docentes, e os recursos locais para garantir sua sustentabilidade 

(FERREIRA; BRITO; SANTOS, 2018). 

 

JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

O movimento das UPS surgiu como proposta capaz de reorientar hábitos reconhecidos 

como prejudiciais à saúde, buscando promover um estilo de vida mais saudável. Para ampliar 

o conhecimento sobre essa temática foi realizada um estudo de Revisão Integrativa. 

A seleção dos artigos foi realizada pela autora em Janeiro de 2020 por meio do acesso 

online de artigos, indexados nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed 

Central (PMC), Cochrane e Web of Science (WoS). A questão que norteou o estudo foi: 

Quais são as evidências científicas sobre as práticas de Promoção da Saúde oferecidas pelas 

Universidades aos discentes de enfermagem? 

Buscou-se contemplar a compreensão da temática, optando pelo cruzamento dos 

descritores indexados no sistema de Descritores em Ciência da Saúde – DeCS (promoção da 

saúde, universidades, enfermagem e serviços de saúde para estudantes) e no Medical Subject 

Headings – MeSH (health promotion, promotion of health, universities, university, nursing, 

student health services e student health service). Para a realização da pesquisa, utilizaram-se 

também os Operadores Booleanos AND e OR. Abaixo, é possível observar a estratégia de 

busca, conforme o quadro 01. 
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Quadro 01 – Quadro com as estratégias de busca nas bases de dados utilizados neste estudo. 

Niterói. 2020. 

Base de Dados Estratégia de Busca 

BVS (tw:(promoção da saúde)) AND (tw:(universidades)) AND 

(tw:(enfermagem)) AND (tw:(serviços de saúde para estudantes)) 

AND ( la:("en" OR "pt" OR "es")) AND (year_cluster:[2003 TO 

2019]) 

PubMed (((("health promotion"[MeSH Terms] OR ("health"[All Fields] AND 

"promotion"[All Fields]) OR "health promotion"[All Fields]) OR 

("health promotion"[MeSH Terms] OR ("health"[All Fields] AND 

"promotion"[All Fields]) OR "health promotion"[All Fields] OR 

("promotion"[All Fields] AND "health"[All Fields]) OR "promotion 

of health"[All Fields])) AND (("universities"[MeSH Terms] OR 

"universities"[All Fields]) OR ("universities"[MeSH Terms] OR 

"universities"[All Fields] OR "university"[All Fields]))) AND 

("nursing"[Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR 

"nursing"[MeSH Terms] OR "nursing"[All Fields] OR "breast 

feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All 

Fields]) OR "breast feeding"[All Fields])) AND (("student health 

services"[MeSH Terms] OR ("student"[All Fields] AND "health"[All 

Fields] AND "services"[All Fields]) OR "student health services"[All 

Fields]) OR ("student health services"[MeSH Terms] OR 

("student"[All Fields] AND "health"[All Fields] AND "services"[All 

Fields]) OR "student health services"[All Fields] OR ("student"[All 

Fields] AND "health"[All Fields] AND "service"[All Fields]) OR 

"student health service"[All Fields])) AND (("2003/01/01"[PDAT] : 

"2019/12/31"[PDAT]) AND (Spanish[lang] OR Portuguese[lang] OR 

English[lang])) 

Cochrane health promotion in Title Abstract Keyword AND universities in Title 

Abstract Keyword AND nursing in Title Abstract Keyword AND 

student health services in Title Abstract Keyword - with Cochrane 

Library publication date Between Jan 2003 and Dec 2019 (Word 

variations have been searched) 

WoS TÓPICO: (health promotion) AND TÓPICO: (universities) AND 

TÓPICO: (nursing) AND TÓPICO: (student health services) Refinado 

por: ANOS DE PUBLICAÇÃO: (2014 OR 2008 OR 2019 OR 2013 

OR 2007 OR 2018 OR 2012 OR 2006 OR 2017 OR 2010 OR 2004 

OR 2016 OR 2009 OR 2015) AND IDIOMAS: (ENGLISH OR 

PORTUGUESE OR SPANISH) 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 

O processo de seleção de artigos respeitou como critérios de inclusão aqueles 

publicados nos últimos 17 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, que respondam à 

questão norteadora do estudo em tela. Quanto ao corte temporal, optou-se por buscar 

publicações de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2019, uma vez que em 2003 teve o início da 
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formalidade institucional do movimento das UPS (ARROYO; LANDAZABAL; PINO, 

2015). 

Os critérios de exclusão definidos foram artigos repetidos em mais de uma base de 

dados, artigos com atividades de Promoção da Saúde que não contemplassem os discentes de 

enfermagem ou comportamentos arriscados desses discentes, sem que houvesse atividades de 

Promoção da Saúde relacionadas a esses agravos e estudos que não estivessem em 

conformidade com o objetivo do estudo. 

O corpus de análise ficou caracterizado em 14 artigos científicos que discorrem sobre 

Promoção da Saúde com universitários de enfermagem. O fluxograma de identificação 

apresenta o processo de seleção dos estudos (Figura 1). 

 

Figura 1: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos da revisão integrativa. 

Niterói. 2020. 
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Inicialmente foram selecionados 338 artigos, após a inserção dos critérios de inclusão 

este número reduziu para 251 artigos. Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e resumos 

e excluídos 192 artigos por falta de conformidade com o objetivo do estudo. Dentre os artigos 

excluídos constam os que estavam relacionados às práticas e atividades desenvolvidas por 

graduandos de enfermagem com o objetivo de promoção da saúde na comunidade e atividades 

desenvolvidas em instituições escolares. 

Procedeu-se a leitura de cada artigo na íntegra, sendo excluídas 41 publicações que 

não respondiam ao questionamento e ao objetivo do estudo. Tais artigos focavam em 

experiências de estudantes e enfermeiros no campo prático de ensino, ou era voltado para 

Promoção da Saúde de estudantes escolares ou avaliaram comportamentos arriscados dos 

discentes universitários, sem que houvesse nenhuma atividade na Universidade para 

minimizar tais comportamentos. Além disso, 04 artigos estavam duplicados em mais de uma 

Base de Dados. 

Entre as produções encontradas, foram selecionados 14 artigos que contemplavam os 

critérios de inclusão e exclusão, baseados na temática “Promoção da Saúde oferecida pelas 

Universidades aos discentes de enfermagem”. Esses artigos são apresentados no Quadro 2, no 

qual se descrevem as seguintes características da publicação (autores, bases de dados, país,  

título, objetivo e conclusão). 

 

Quadro 2 - Caracterização dos artigos segundo autores, bases de dados, país, título, objetivo 

e conclusão. Niterói. 2020 

Autores/ 

Base de 

dados/ Ano 

País Título Objetivos Conclusão 

Aparicio 

CXP, 

Hernandez 

FJB, 

Tamayo 

YG 

 

WOS 

 

2019 

 

Equador 

 

 

 

 

 

Modelo de 

promoção da 

saúde na 

Universidade 

Metropolitana do 

Equador 

  

Apresentar um 

modelo de 

promoção da saúde 

a ser aplicado na 

Universidade 

Metropolitana do 

Equador. 

O modelo apresentado 

constitui uma 

estratégia para 

aprofundar a maneira 

como os indivíduos 

tomam decisões sobre 

seus cuidados de 

saúde. As ações 

realizadas pelo grupo 

de apoio especializado 

demonstram a busca 

para se atingir os 

princípios de 

promoção da saúde 

nesse centro de ensino 

superior. 
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Burgess 

AW, 

Thabault P, 

Kiernan L, 

Flaherty E, 

Leestma K 

 

PUBMED 

 

2019 

EUA 

 

 

Iniciativa Atleta 

Guerreiro 

Universitário e a 

Enfermagem Aca

dêmica 

 

Determinar se um 

elemento-chave da 

cultura ocupacional 

militar é capaz de 

preparar atletas 

universitários com 

veteranos  

 

 

Este programa de 

intervenção no 

exercício físico foi 

implementado em 

dois Campus Universi

tários e indica os 

benefícios de envolver 

Membros Veteranos 

do Serviço Militar 

com o Serviço de 

Promoção da Saúde 

dos estudantes 

Universitários para 

melhora da saúde. 

Liang HF, 

Wu KM, 

Hung CC, 

Wang YH, 

Peng NH 

 

PUBMED  

 

2019  

 

Taiwan 

 

 

Aumento da 

resiliência 

entre estudantes 

de enfermagem 

durante as 

práticas clínicas: 

um estudo 

participativo de 

pesquisa-ação 

 

Desenvolver e 

implementar um 

projeto baseado em 

aprimoramento da 

resiliência (ER) 

para estudantes 

de enfermagem 

de Taiwan durante 

o estágio em Last 

Mile. 

 

O projeto de ER 

ajudou os alunos a 

desenvolver 

resiliência, 

aprimorando 

seus conhecimentos e 

habilidades 

de enfermagem e 

praticando 

pensamentos e 

comportamentos 

positivos.  

Wichmann

F, Braun 

M, Ganz T, 

Lubasch J, 

Heidenreic

h T, Laging 

M, 

PischkeCR 

 

PUBMED 

 

2019 

 

 

Alemanha 

 

 

Avaliação no 

Campus da 

prontidão da 

comunidade na 

implementação de 

programas on-line 

baseados em 

evidências para 

evitar o uso de 

substâncias de 

risco entre os 

estudantes 

universitários na 

Alemanha 

Avaliar o nível de 

prontidão 

(capacidade) de 

universidades 

alemãs relativas à 

execução dos 

programas on-line 

baseadas em 

evidências para a 

prevenção do uso 

de substâncias de 

risco 

A avaliação é bem 

adequada para 

contribuir para os 

atuais desafios de 

integração de 

programas on-line 

baseados em 

evidências, que têm o 

potencial de atingir 

grupos de difícil 

alcance (por exemplo, 

alunos fora do 

campus) em 

atividades de 

promoção da saúde 

existentes nas 

universidades.  

McCabe B, 

Troy A, 

Patel 

H,Halstead 

V, Arana M 

 

PUBMED 

EUA 

 

 

Desenvolvimento 

de um programa 

de promoção do 

sono saudável no 

campus 

universitário 

Expandir o 

pequeno corpo 

existente da 

literatura sobre 

intervenções do 

sono 

para estudantes 

Houve melhora na 

percepção da 

importância do sono 

dos alunos de 

graduação e a 

qualidade do sono 

melhorou 
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2018 

 

universitários 

 

significativamente 

após o workshop. 

Sawicki 

WC, 

Fram DS, 

Belasco 

AGS 

 

BVS/ 

LILACS 

 

2018 

 

Brasil 

 

 

Intervenção Breve 

aplicada a 

universitários 

consumidores de 

bebidas alcoólicas 

 

Investigar o 

consumo 

de álcool entre 

universitários 

de enfermagem e 

avaliar intervenção 

breve para 

abusadores 

de álcool. 

A Intervenção Breve 

diminui 

significativamente o 

padrão de consumo 

de álcool, 

promovendo a saúde. 

Medidas de prevenção 

do uso e abuso de 

álcool devem ser 

programadas, em 

especial, visando à 

prevenção de 

problemas decorrentes 

do consumo excessivo 

do álcool e promoção 

da saúde física e 

psicossocial. 

Cook L  

 

BVS/ 

PUBMED 

 

2011 

 

 

 

EUA 

 

 

O papel da 

enfermeira 

psiquiátrica na 

criação de um 

programa de 

prevenção do 

suicídio no 

campus 

 

Descrever como 

um membro da 

faculdade de 

enfermagem 

psiquiátrica 

estabeleceu com 

sucesso um 

programa 

abrangente de 

prevenção ao 

suicídio. 

Atualmente o suicídio 

é identificado como a 

segunda principal 

causa de morte em 

estudantes 

universitários.  Muitos 

campi universitários 

foram capazes de 

estabelecer programas 

de prevenção do 

suicídio. 

Mandersch

eid RW, 

Masi D, 

Rossignol 

CR, Masi 

DA 

 

BVS/ 

PUBMED 

 

2007 

EUA 

 

 

A integração dos 

serviços de saúde 

física e de saúde 

comportamental: 

três exemplos de 

casos 

universitários 

 

Identificar as 

características dos 

três estudos de 

casos sobre a 

integração da saúde 

física e os serviços 

de saúde 

comportamental. 

 

 

O estudo mostra não 

só que a visão de um 

cuidado primário 

integrado de saúde 

comportamental é 

possível dentro de 

uma universidade de 

saúde, mas também 

que pode ser feito para 

fins de melhora da 

clínica dos estudantes 

e dos gastos. 

Sanders LB 

 

PUBMED 

 

2007 

EUA 
Prestação 

de serviços 

de Saúde Mental 

no Campus de 

Long Island: um 

estudo piloto 

Descrever a 

prestação 

de serviços 

de saúde mental a 

estudantes que 

frequentam 

faculdades em 

Estudantes 

universitários, 

frequentemente fora 

de casa pela primeira 

vez, correm o risco 

de distúrbios 

de saúde mental que 
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 Long Island podem afetar o 

desempenho 

acadêmico e a 

qualidade de vida. Os 

enfermeiros 

empregados 

nos centros de saúde 

das faculdades podem 

trabalhar com 

estudantes e famílias 

no sentido 

de promover 

comportamentos 

de saúde. 

Sturrock 

CJ, Currie 

MJ, Vally 

H, O'keefe 

EJ, Primros

e R, Habel 

P, Schambu

rgK, Bowd

en FJ 

 

WOS 

 

2007 

 

Austrália Trabalhos de 

saúde sexual na 

comunidade: uma 

revisão do 

Programa de 

Extensão 

 

Oferecer 

assistência à saúde 

sexual em vários 

locais de circulação 

dos grupos 

envolvidos 

As colaborações entre 

as agências para 

fornecer serviços de 

extensão facilitam a 

educação em saúde 

sexual na comunidade 

e a triagem para 

grupos com maior 

risco de Infecções 

Sexualmente 

Transmissíveis.  Os 

resultados também 

destacam a 

necessidade de 

continuar a vacinação 

contra hepatite, testes, 

promoção da saúde e 

educação nessas 

populações. 

Canales 

MK, 

CarrJ,Wohl

berg, J 

 

PUBMED 

 

2005 

EUA 

 

 

"Chegou a hora": 

percepções das 

mulheres 

universitárias 

sobre saúde 

ginecológica 

 

Examinar as 

percepções das 

mulheres 

universitárias 

quanto à saúde 

ginecológica, com 

ênfase particular na 

tomada de decisão 

em saúde. 

O período da 

faculdade pode ser "o 

momento" em que as 

universitárias 

começam a pensar e a 

tomar decisões sobre a 

saúde ginecológica, 

reconhecendo as 

definições sobre saúde 

e comportamentos 

saudáveis. As 

enfermeiras podem 

ajudar as estudantes a 

desenvolver 

estratégias para 

implementar essas 

definições e integrar 
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os comportamentos 

saudáveis desejados 

em suas vidas 

universitárias. 

 

 

Geary 

DM,Nardi 

DA, Smith 

J, Kremer 

M 

 

PUBMED 

 

2005 

EUA 

 

 

Necessidades de 

serviços de saúde 

mental baseado 

na comunidade 

universitária: 

identificando as 5 

principais 

 

Determinar as 

necessidades de 

serviços de saúde 

mental e 

de promoção da 

saúde prestados 

pelo corpo 

docente avançado 

de enfermagem 

Indicou-se uma forte 

necessidade por 

serviços de saúde 

mental 

(particularmente para 

depressão), promoção 

da saúde, informações 

de bem-estar e 

cuidados primários de 

saúde estavam entre as 

principais áreas de 

necessidade entre os 

discentes de 

enfermagem. 

Clemmens 

D, Engler 

A, Chinn 

PL 

 

BVS/ 

PUBMED/ 

 

2004 

 

EUA 

 

 

Aprender e viver 

a saúde: 

experiências de 

estudantes 

universitários 

com um curso de 

saúde introdutório 

 

Avaliar em que 

medida a 

participação no 

curso de 

"Introdução à 

Saúde" e atividades 

relacionadas 

influenciou os 

comportamentos 

relacionados à 

saúde dos alunos. 

O campus da 

faculdade fornece um 

microcosmo dos 

problemas de saúde 

que a nação enfrenta, 

com relatos sobre 

comportamentos de 

risco, evidentes em 

taxas mais altas de 

fumo e consumo 

excessivo de 

álcool. Os docentes 

das escolas 

de enfermagem 

podem desenvolver e 

fornecer programas 

de promoção da 

saúde e prevenção de 

doenças, tanto para 

seus próprios  alunos 

enfermeiros, quanto 

para uma população 

estudantil mais ampla 

em todo o campus. 

Gosline 

MB, 

Schank MJ 

 

BVS/ 

PUBMED/ 

EUA 

 

 

Uma feira de 

saúde em toda 

universidade: um 

estágio clínico de 

promoção da 

saúde 

O objetivo geral foi 

melhorar nos 

participantes as 

práticas de 

autocuidado para 

promoção da 

A feira de saúde 

forneceu exibições e 

recursos educacionais, 

foi uma abordagem 

inovadora para 

promoção da saúde e 
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Fonte: elaboração da autora, 2020. 
 

Após a leitura dos 14 artigos na íntegra, realizou-se uma análise para extração de 

conceitos abordados em cada artigo e voltados para a temática. Tais artigos serão explorados 

posteriormente, em conjunto com a discussão dos resultados da Dissertação. 

Acredita-se que o estudo em tela contribuirá socialmente trazendo à tona questões de 

promoção da saúde e estilo de vida de uma parcela da população muitas vezes esquecida, 

favorecendo condições para que graduandos aproveitem o melhor dos ensinamentos 

propostos, com boas condições físicas e psicológicas. Além disso, a pesquisa deverá trazer 

para o este território a realidade e a possibilidade de implementação de ações relativas ao 

movimento Universidades Promotoras de Saúde, contribuindo também para formação em 

enfermagem. 

Para o ensino, a pesquisa contribuirá impulsionando a promoção da saúde na Escola de 

Enfermagem cenário do estudo e em outras Instituições de Ensino Superior, com esforço para 

promover um estilo de vida considerado mais saudável. Em relação à contribuição científica, 

espera-se o aumento da produção bibliográfica sobre a temática, aumento da produção da 

linha 1 do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde e do Núcleo de Estudo 

Fundamentos de Enfermagem e divulgação do conhecimento em eventos científicos. 

A pesquisa se mostra relevante socialmente, pois pretende dar o primeiro passo de um 

grande desafio, alcançar com a participação de autoridades, estudantes, docentes e 

funcionários a inserção desta escola de enfermagem no movimento das UPS. É preciso 

compreender os desafios descritos em outros estudos sobre a temática. Nesse sentido, 

conhecer ações realizadas nesta instituição no que tange à promoção da saúde dos estudantes, 

professores e funcionários é umas das etapas iniciais deste processo, norteando as mudanças 

necessárias e os desafios que serão encontrados. 

 Ajudar o fortalecimento de iniciativas que contribuam para a geração de uma cultura 

de saúde, conservando o ambiente e melhoramento da qualidade de vida da comunidade 

universitária é um dos objetivos das Universidades Saudáveis (PERU, 2010). 

 

 

2003 

 

 

 saúde. 

 

 

prevenção das 

doenças na 

comunidade 

universitária. 
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QUESTÕES NORTEADORAS 

  

As questões que nortearam o estudo foram: 

• Qual o estilo de vida de estudantes de graduação da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense?  

• Que ações têm sido desenvolvidas nessa instituição que contribuem para promoção da 

saúde dos graduandos de enfermagem, conforme a visão dos estudantes?  

• Quais ações ainda precisam ser desenvolvidas conforme os preceitos das UPS, de 

acordo com o estilo de vida dos graduandos e sua visão sobre as ações realizadas na 

universidade? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Conhecer o Estilo de Vida de graduandos da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense, com vistas à implementação do movimento das 

Universidades Promotoras de Saúde. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar o estilo de vida de estudantes da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense;  

• Levantar as ações desenvolvidas nessa instituição que contribuem para promoção da 

saúde dos graduandos, a partir da visão dos estudantes;  

• Discutir ações fundamentadas nos preceitos das UPS a serem desenvolvidas na 

EEAAC/UFF, a partir dos achados deste estudo. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

 

1.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONSCIENTIZAÇÃO 

 

É importante refletirmos sobre a educação, a universidade, o corpo docente e discente, 

os funcionários técnicos administrativos e as atividades realizadas não apenas pela 

comunidade acadêmica, como também as atividades realizadas para esta comunidade. Tal 

reflexão deve conceber a universidade como espaço promotor de saúde, que possibilita as 

reflexões e mudanças pertinentes para toda a sociedade, é fundamental compreender como 

essas instituições e sua população se comportam em prol deste objetivo. 

Dentre importantes autores que se preocupavam e buscavam as melhoras na educação 

e na conscientização da sociedade, encontramos Paulo Freire, que ao longo dos anos foi 

responsável por diversas obras e ações. Este autor é reconhecido no mundo inteiro, 

principalmente no campo da educação e considerado um dos maiores pensadores brasileiros 

contemporâneos. 

Paulo Reglus Neves Freire, pernambucano, nasceu em Recife, no dia 19 de setembro 

de 1921. Ficou famoso no Brasil como autor do método Paulo Freire, o qual parte do estudo 

da realidade do educando e da organização do dado, que é a fala do educador. Em 1963 é 

chamado à Brasília para coordenar a criação do Programa Nacional de Educação e em 1964, 

com o golpe militar, todos os seus trabalhos de mobilização popular foram reprimidos. Em 

decorrência do golpe, foi preso e exilado por mais de 15 anos, estando em países como Chile, 

Bolívia, Suíça, Tanzânia e Guiné-Bissau. Participou de consultorias educacionais e 

desenvolveu programas de alfabetização em muitos países, através de seu método (REIS, 

2012). 

Assim, as idéias e as experiências políticas e educativas de Paulo Freire realizaram um 

longo percurso pelo mundo. Mais do que um método de ensino, Paulo Freire construiu uma 

filosofia educacional, que envolve o conhecimento e o aprendizado imprescindíveis na 

formação dos educadores e dos educandos, um processo contínuo e interminável. 

Paulo Freire foi responsável por importantes obras utilizadas na atualidade. Não há 

dúvida que o autor deu importantes contribuições para a educação, nacionalmente e 

internacionalmente. Dentre suas obras mais famosas podemos citar a Pedagogia do Oprimido 
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e a Pedagogia da Autonomia, que foram também utilizados e explorados neste estudo. O livro 

Pedagogia do oprimido foi escrito durante o exílio e teve grande repercussão não apenas na 

educação, mas também em diversos indivíduos que já tinham em mente seus sonhos e 

expectativas. 

Nessa obra, o autor apresenta duas culturas quando fala de uma “teoria da ação 

dialógica” e uma “teoria da ação anti-dialógica” que fundamentam, respectivamente, a 

“educação problematizadora” e a “educação bancária”: a primeira leva à humanização e a 

segunda à “manutenção objetiva da opressão”. A primeira caracteriza-se pela “colaboração, 

pela união, pela organização e pela síntese cultural” e a segunda caracteriza-se pela 

“conquista, pela divisão do povo, pela manipulação e pela invasão cultural” (FREIRE, 2013, 

p. 44-78). 

Ainda nos dias atuais encontramos na educação brasileira instituições utilizando a 

teoria anti-dialógica, na qual há uma opressão na prática com os discentes. O papel do 

professor sendo realizado com soberania e os alunos por sua vez recebendo tal conhecimento 

de forma mecanizada, sem que possam contribuir no processo, como se não trouxessem 

nenhum conhecimento capaz de aprimorar e acrescentar ao ensinamento dos docentes. Esse 

tipo de teoria é prejudicial para a formação de pessoas conscientes, reflexivas e críticas. 

Entretanto, encontramos instituições que compreendem a importância de romper com 

a educação bancária, valorizando o saber dos educandos. O professor deixa de ser soberano e 

compreende o conhecimento compartilhado e aprimorado a partir da visão e reflexão dos 

discentes. Vivemos um período onde ainda são utilizados diferentes modelos pedagógicos. 

Quando se aborda sobre a Promoção da Saúde na Universidade é importante ressaltar 

a participação dos estudantes em todo esse processo. A melhor educação é aquela capaz de 

promover a participação dos sujeitos, incentivando-os a reflexão, o diálogo, a criatividade e 

sua autonomia, empoderando-os durante todo o processo de ensino-aprendizado. O respeito e 

autonomia de cada estudante são fundamentais. Não se trata de um favor que pode ou não ser 

concedido, o educador que não considera a curiosidade, preferências, inquietudes e 

linguagens do educando transgride os princípios éticos da educação e reprimem a liberdade do 

educando (FREIRE, 2016). 

No período que Paulo Freire ficou à frente do Ministério da Educação e Cultura, 

realizou algumas mudanças com o intuito de ampliar o direito da cidadania, como por 

exemplo, o Movimento de Reorientação Curricular que ouviu os professores, diretores, 
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coordenadores pedagógicos e, também os educandos. Ele queria conhecer a escola sob o olhar 

dos atores sociais, contribuindo para que currículo e realidade interagissem. Foi uma porta 

que se abriu para que as expectativas e sonhos da comunidade entrassem na escola e se 

iniciasse um rico diálogo. Cada escola foi convidada a se colocar como objeto de estudo, a 

mergulhar em seu contexto, constatar seus limites e reconhecer os desafios a serem 

enfrentados para gerar mudanças (GADOTTY; CARNOY, 2018). 

Em 1991, foi criado o Instituto Paulo Freire, uma longa trajetória foi realizada, suas 

reflexões são utilizadas até os dias atuais na prática educativa e reflexiva, permeando gestores, 

docentes e discentes. Em sua biografia, é relatado a respeito não apenas de sua trajetória 

profissional, mas também pessoal. No seu último livro, intitulado Pedagogia da Autonomia, 

lançado no ano de 1996, demonstrou interesse na ampla divulgação da obra, solicitando a 

editora que seu livro fosse vendido ao público por um valor simbólico. 

Nessa obra, Freire (2016, p.18-19) afirma que “ensinar exige o reconhecimento e a 

assunção da realidade cultural”. Uma das tarefas mais importantes da prática educativa é 

propiciar condições para que os educandos, em suas relações uns com os outros, 

experimentem a ação profunda de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante e 

comunicante.  

Assim, encontramos na universidade o local ideal que possibilita essa assunção do ser 

social. A respeito da universidade, Gadotty e Carnoy (2018) afirmam que se trata de uma 

instituição com quase mil anos de existência, que tem servido de consciência crítica da 

sociedade, reivindicando sua autonomia. Um conhecimento qualificado, uma descoberta 

científica requer longa maturação, de muito trabalho, muita experimentação e muita reflexão. 

Justifica-se retomar as reflexões de Paulo Freire como referência para a discussão de qualquer 

tema importante da educação na atualidade.  

A experiência educativa, a capacidade de aprender deve ir além da simples adaptação 

à realidade imposta. A capacidade de aprender visa à transformação da realidade, para intervir 

no contexto, recriando-o num nível diferente do adestramento dos outros animais e do cultivo 

das plantas (FREIRE, 2016). 

No dia 02 de maio de 1997, Paulo Freire faleceu decorrente de problemas 

cardiovasculares. O educador demonstrava uma vontade interminável de vida, mesmo diante 

da iminência da morte, ele lutou até o fim e após suscetíveis infartos morreu ao longo da 

madrugada nesta data (REIS, 2012). 
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Em 2019, o instituto completa 28 anos de existência e uma trajetória de sonhos, 

realizações e reflexões. O legado do educador é inquestionável. A memória permanece viva 

por meio de suas obras e seu instituto, que mantém parcerias com universidades, como um 

espaço de formação cidadã, em busca da produção e disseminação do conhecimento. 
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1.2 O MOVIMENTO DAS UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SAÚDE: APRENDER 

E VIVER COM SAÚDE 

 

As Universidades Promotoras de Saúde tiveram início institucional desde 2003. Tais 

instituições da região ibero-americana participaram das ações de promoção de saúde de várias 

maneiras, incluindo, o desenvolvimento de ações de capacitação profissional especializado, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, suporte para redes profissionais de promoção 

acadêmica-saúde, a incorporação de Centros Colaboradores da OMS-OPS, ligada à promoção 

da saúde, o desenvolvimento de cadeiras e outras estruturas acadêmicas de promoção da 

saúde (ARROYO; LANDAZABAL; PINO, 2015).  

Essas instituições vêm desenvolvendo um importante papel na vida de jovens 

estudantes, participando da construção profissional, que permeia o indivíduo em diferentes 

fases, momentos e níveis de maturidade e responsabilidade. Assim, torna-se um ambiente 

privilegiado, agrupando pessoas em uma etapa importante de suas vidas. 

 O ambiente universitário é o local em que muito desses jovens passarão parte da sua 

vida, onde estarão presenciando hábitos e estilos de vida de outras pessoas ao seu redor. O 

que se observa na prática educativa é que estes jovens por muita das vezes se expõe ao uso do 

tabaco, uso do álcool, sedentarismo, práticas sexuais de risco, e outros hábitos possivelmente 

prejudiciais a sua saúde. 

O movimento das Universidades Promotoras de Saúde surge como proposta capaz de 

amenizar os hábitos reconhecidos como prejudiciais a saúde e ainda buscando promover um 

estilo de vida considerado promotor da saúde. 

Uma série de livros foi lançada pelo Ministério da Saúde, abordando a promoção da 

saúde, sendo a obra de nº 06/2006 a primeira com a temática das Escolas Promotoras de 

Saúde. Nesta obra, as Universidades Saudáveis ou Universidades Promotoras de Saúde foram 

definidas como instituições que incorporam a Promoção da Saúde em seu projeto educativo, 

com o fim de propiciar o desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida de quem 

ali estuda ou trabalha, formando-os para que atuem como promotores de condutas saudáveis 

em suas famílias, no trabalho e na sociedade em geral (LANGE; VIO, 2006). 
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Para construir uma UPS é necessário trocas de diversas esferas: estrutura física, 

políticas e estruturas curriculares, lideradas pelos gestores que se comprometem com o 

desenvolvimento de estilos de vidas saudáveis (CALA, 2012). Para Soares et al. (2015), as 

instituições de ensino superior devem assegurar para além do direito a educação, mas também 

o direito a um ambiente saudável. 

Dentro das universidades, essa proposta tem um papel social importante, visto que 

suas ações são refletidas dentro e fora dessas instituições, impactando a qualidade de vida da 

população universitária e seus entornos. 

O movimento foi consolidado por intermédio da Rede Ibero Americana de 

Universidades Promotoras da Saúde (RIUPS) e sua Ata Constitutiva assinada em 2007 por 

representantes de Universidades, impulsionando a organização de eventos internacionais, 

criando redes nacionais e identificando práticas e iniciativas inovadoras pelas Instituições do 

Ensino Superior. As redes produziram cartas e documentos que se baseiam nos referenciais da 

Promoção da Saúde e de uma ciência salutogênica. A RIUPS incentiva a disseminação de 

experiências de institucionalização, políticas e estratégias de consolidação das UPS (OPAS, 

2015). 

Atualmente existem redes de UPS no Chile, Costa Rica, Colômbia, Cuba, Peru, 

México, Reino Unido, Espanha e Alemanha. Em setembro de 2016 a Universidade de Brasília 

(UnB), durante a realização do II Seminário Internacional FS Promotora da Saúde, assinou 

um termo de adesão a RIUPS, fato de grande relevância para uma futura construção da rede 

de UPS brasileira. Em 2018, houve o I Encontro Nacional de Universidades Promotoras de 

Saúde, no qual novas instituições se filiaram a RIUPS e marcou o lançamento da Rede 

Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde, a Rebraups (UnB, 2018). 

Em 2018 foi publicado um E-Book sobre as iniciativas históricas da Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. A obra relata seu compromisso com a 

comunidade acadêmica, seus entornos e o seu percurso até ser inserida nas Universidades 

Promotoras de Saúde. 

A trajetória da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da Universidade de Brasília, 

rumo ao movimento das UPS, teve início em 2014 com o “I Seminário Internacional 

Promotor de Saúde”. Antes disso, a FS já era compromissada com o bem estar da 

comunidade, mas algumas ações desenvolvidas precisavam ser alinhadas de acordo com os 

princípios da promoção da saúde na organização de ambientes acolhedores. Novos eventos 
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foram realizados no ano de 2015 e 2016 visando ao ingresso na Rede Ibero-Americana de 

Universidades Promotoras de Saúde e a sensibilização da comunidade acadêmica (MOURA; 

RODRIGUES, 2018). 

Moura e Rodrigues (2018) listam as atividades de promoção da saúde realizadas pela 

Faculdade de Ciências da Saúde que possibilitaram a inserção da faculdade nas RIUPS, como, 

por exemplo, presença de espaços coletivos de promoção da saúde, atividades de ensino como 

grupos de pesquisa, laboratórios e observatórios, uma agenda permanente de eventos de 

promoção da saúde, múltiplos veículos de comunicação, atividades que integram 

ensino/pesquisa/extensão, ligas acadêmicas, projeto de mentoria estudantil, conferências e 

programas. 

Desta forma, a Universidade de Brasília foi a primeira filiada na RIUPS e após esta 

foram encontradas novas filiações em 2018, na qual podemos incluir o Centro Universitário 

do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a 

Universidade Metodista de São Paulo, a Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), o Centro Universitário do Sul (UniCesumar), a Universidade Federal do 

Ceará (UFC), a Universidade de Franca (Unifran) e a Universidade de São Francisco (USF). 

Trata-se de um número pequeno de Universidades quando comparado a quantidade de 

instituições presentes no Brasil (DIÁRIO DE ARAXÁ, 2018; UFES, 2018; 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, 2018; UNIR, 2018; UFSC, 2018; UFPE, 

2019; UNICESUMAR, 2018; UFPB, 2018). 

Em relação à Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde (Rebraups) a 

quantidade de material encontrado sobre ela é mínimo, não possui um endereço eletrônico que 

o contemple e por meio de múltiplas pesquisas foram encontradas apenas duas instituições 

que afirmam serem filiadas a Rebraups, a Universidade Federal de Santa Maria e o Centro 

Universitário do Sul (UFSM, 2018; UNICESUMAR, 2018). 

Arroyo, Landazabal e Pino (2015, p. 65-66) no documento “Diez para la década en el 

movimiento de universidades promotoras de la salud” referencia os 6 postulados que sugerem 

as funções das Universidades no campo da Promoção da Saúde: 
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1. Universidades, por natureza, são essenciais para sensibilizar e conscientizar 

dentro da estratégia de promoção da saúde, autoridades e comunidades 

universitárias, o setor governamental e não-governamental, formadores e da 

sociedade em geral opinião em público através de propostas, programas, projetos e 

outras ações que articulem esforços, recursos e experiências para impactar 

positivamente a promoção da saúde; 

2. As universidades e instituições de ensino superior são chamadas a incorporar, 

diretamente em sua missão, a visão ou planos estratégicos da ideologia e valores da 

promoção da saúde como um processo transversal de desenvolvimento institucional, 

que impacta positivamente a possibilidade de alcançar um desenvolvimento humano 

integral e melhorar a qualidade de vida de seus membros (alunos, professores e 

funcionários em geral) e projetá-los como motores do desenvolvimento local; 

3. O desenvolvimento de uma cultura real de promoção da saúde no nível 

universitário requer uma vontade política institucional que se traduza na formulação 

de políticas que garantam a sustentabilidade dos processos, o desenvolvimento de 

estruturas e programas de UPS com talento humano qualificado e recursos 

financeiros que garantam a sistematização e permanência das ações; 

4. As iniciativas da UPS devem buscar a integração intersetorial e multidisciplinar 

na conceituação, nas abordagens e na fase operacional de suas ações; 

5. A missão social da universidade foi verificada ao longo da história. Atualmente, é 

imperativo vincular as universidades ao ambiente externo, em relação ao 

desenvolvimento de projetos de serviço, pesquisa e treinamento. Os projetos e 

iniciativas das universidades regionais de promoção da saúde se comprometem a 

redimensionar seu alcance para integrar ações que sejam vinculantes sobre os 

determinantes da saúde, esforços de saúde pública em geral e as mudanças culturais 

necessárias para promover a saúde;  

6. Existe o compromisso de ampliar os espaços de reflexão e ação para gerar e 

mobilizar compromissos nos diversos grupos sociais, para influenciar a vontade 

política, para que a promoção da saúde seja assumida como prioridade universitária 

de estado. 

 

Os postulados são importantes por se tornarem um consenso a respeito do tema. 

Dentre estes, encontramos funções das Universidades que são imprescindíveis para a 

instalação das UPS, pois cabe a estas instituições a conscientização da Promoção da Saúde em 

diversos setores.  

Trata-se de missões que necessitam de um planejamento e uma organização para 

serem instalados e cumprirem com seus objetivos. Este é um dos muitos desafios encontrados 

para a implementação das Universidades Promotoras de Saúde. 

Os autores Lange e Vio (2006) relatam a respeito dos desafios encontrados. 

Inicialmente o desafio da inclusão do setor saúde nessa estratégia, a troca da cultura atual por 

uma cultura de condutas saudáveis, restrições, proibições para evitar as enfermidades e a 

conscientização dos indivíduos que tomam as decisões dentro da universidade, com uma 

preocupação voltada para os alunos e a formação de suas competências e perspectivas de 
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futuro. Por fim, sensibilizar os estudantes para levantarem uma bandeira de luta do 

movimento estudantil, bem como a conversão das condutas dos funcionários e dos próprios 

alunos nos modelos saudáveis de estilos de vida. 

Desta forma, entende-se que a inserção de uma universidade na Rede Ibero Americana 

de Universidades Promotoras da Saúde (RIUPS) não é uma ação simples de ser realizada, 

requerendo o cumprimento de regras, normativas e vários desafios a serem enfrentados. A 

importância da temática para a comunidade acadêmica e seus entornos supera quaisquer 

dificuldades que possam surgir. 

As iniciativas das Instituições filiadas das Universidades Promotoras de Saúde exigem 

uma definição de ações inseridas em uma Política Institucional. Arroyo, Landazabal e Pino 

(2015, p. 65) sobre o que deve conter nesta Política Institucional. 

 

1. Desenvolvimento de regulamentos e políticas institucionais para promover uma 

cultura universitária e um ambiente favorável de saúde; 

2. Desenvolvimento de ações educativas para a saúde, alfabetização em saúde e 

comunicação em saúde; 

3. Oferecer serviços orientados para Promoção da Saúde e determinadas políticas de 

saúde que contribuem para a melhoria das condições permanentes de saúde dos 

membros da comunidade educacional e contribuir para a Promoção da Saúde em 

nível local e nacional; 

4. Desenvolvimento de ações de formação acadêmica profissional de Promoção da 

Saúde, determinantes sociais da saúde, educação em saúde e outras modalidades de 

treinamento da comunidade universitária; 

5. Desenvolvimento de ações de participação para o desenvolvimento de 

habilidades, liderança e advocacia em saúde para os membros da comunidade 

universitária; 

6. Desenvolvimento de parcerias, alianças em Rede Nacional e Internacional onde é 

promovida a saúde dos estudantes universitários; 

7. Ações de modificação da infraestrutura e da engenharia em benefício da saúde nas 

instalações universitárias; 

8. Desenvolvimento de ações de pesquisa e avaliação em Promoção da Saúde; 

9. Desenvolvimento de ações com alcance familiar e na comunidade; 

10. Outras instâncias institucionais e sociais de Promoção da Saúde, com base no 

conhecimento dos determinantes sociais que contribuem para a saúde, para a 

mudança social, para o bem-estar e qualidade de vida da comunidade universitária e 

o meio ambiente externo. 
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As instituições deveriam iniciar o quanto antes ações que a projetem para esta 

trajetória, não apenas para serem consideradas integrantes da RIUPS, mas principalmente para 

que se atinja a promoção da saúde em suas instituições, a formação de ambientes acolhedores, 

a adoção de estilos de vida saudáveis, dentre outros objetivos. 

 

1.2.1 As Redes de Fortalecimento das UPS alinhado a Agenda 2030 

 

Universidades alinhadas com a Agenda 2030 devem buscar o fortalecimento das 

atividades de ensinos, projetos e pesquisas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 2030 é um plano de ação estratégico a nível global, que visa o 

desenvolvimento sustentável para as pessoas e para o planeta. O plano possui 17 objetivos 

e 169 metas integradas nas dimensões econômica, social e ambiental. A agenda 

compromete-se a fornecer educação inclusiva e equitativa de qualidade em todos os níveis 

e acesso a oportunidades que os ajudem a adquirir os conhecimentos e habilidades 

necessários para explorar oportunidades e participar plenamente da sociedade (ONU, 

2015). 

Na universidade destacam-se alguns dos 17 objetivos propostos na Agenda 2030, 

relacionados a fatores modificadores do estilo de vida e da promoção da saúde de 

universitários. O primeiro destes objetivos é alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição. O segundo é assegurar uma vida saudável, promovendo o bem estar para todos e 

reforçando a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias como entopercentes e uso 

nocivo do álcool. Por fim, o terceiro objetivo é assegurar uma educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade em todos os níveis de escolaridade (ONU, 2015). 

Em 2017 foi lançada em Brasília a Rede ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) Universidades. Os membros da Rede serão responsáveis por produzir e 

intercambiar conhecimentos sobre a implementação da Agenda 2030, realizando ações 

para disseminação e promoção do desenvolvimento sustentável. As instituições 

participantes deverão estabelecer um banco de dados de boas práticas, pesquisas e 

inovação baseados nos ODS (PNUD, 2017). 

Ressalta-se que em 2020, a Universidade Federal Fluminense alcançou uma ótima 

posição no “Times Higher Education Impact Ranking 2020’ onde somente 766 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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universidades do mundo foram classificadas. A UFF colocou-se entre 201ª a 300ª 

colocação, sendo a 7ª universidade entre as 30 instituições brasileiras classificadas. Esse 

ranking internacional expressa o grau de envolvimento e compromisso de Instituições de 

Ensino Superior, não apenas em apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas 

também em incorporá-los em suas práticas, políticas e procedimentos, garantindo boas 

condições de vida, de estudo e de trabalho a seus alunos, docentes, funcionários, bem como 

melhoria da qualidade de vida (UFF, 2020). 

A Agenda 2030 e a extensão universitária, quando integradas, têm muito a 

contribuir para o desenvolvimento humano, especialmente no Brasil que enfrenta 

problemas na política, na educação e na econômica. Na política muitas ações preconizam 

um cenário de retrocesso para o futuro. Na educação é visível a situação precária do ensino, 

culminando com o abandono das universidades públicas. Sobre a economia há um aumenta 

da concentração de renda e da pobreza, que afeta cada vez os mais pobres (SILVEIRA, 

2017). 

As Universidades são espaços que dentre as múltiplas funções, são geradores e 

disseminadores do conhecimento, devendo incorporar a sustentabilidade como um de seus 

objetivos para beneficiar a comunidade acadêmica e seus entornos.  

A respeito do conceito de sustentabilidade, os autores Dutra, Souza e Geraldo 

(2017, p. 2606) afirmam que: 

 

O conceito sustentável sempre esteve ligado às questões financeiras, mas mais 

recentemente este conceito foi ampliado para o desenvolvimento de uma consciência 

sustentável, em que cada pessoa tem o dever de dar sua contribuição. Para iniciar a 

mudança de visão sobre sustentabilidade tem que identificar ações práticas que 

podem ser vivenciadas cotidianamente nas organizações e, de maneira mais 

abrangente com a sustentabilidade do planeta. O surgimento de uma consciência 

ambiental aos poucos toma forma e vem ganhando espaço em diferentes contextos 

sociais mundiais, mas é na educação que está a chave do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Na 9ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde, líderes globais concordaram em 

promover a saúde para alcançar o Desenvolvimento Sustentável. A Conferência destacou a 

necessidade das pessoas poderem controlar sua própria saúde, estando em posição de fazer 

escolhas de estilo de vida saudáveis e também a necessidade da ação política, governamental 

que proteja as pessoas dos riscos à saúde, forneça acesso a escolhas saudáveis e divulgue a 

informação de como ser e se manter saudável (OMS, 2016a).  
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A Agenda 2030 possui convergência de valores com as universidades. Tal agenda 

atua como um marco dos desafios para diversas instituições, levando estas a necessidade de 

reflexão, diálogo e um plano de ação para que possam atingir ao desenvolvimento e a 

sustentabilidade esperada a nível global. 
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1.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E ESTILO DE VIDA 

 

1.3.1 Promoção da Saúde no cenário internacional e brasileiro 

 

A promoção da saúde esta associada a um conjunto de valores, vida, saúde, 

solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação, dentre outros. 

Para se alcançá-la é necessária uma combinação de estratégia que envolve o Estado, a 

comunidade, os indivíduos, o sistema de saúde e parcerias intersetoriais, cada um com suas 

responsabilidades e ações (CZERESNIA; FREITAS, 2016). 

Diversas conferências contribuíram ao longo da história para o conceito e as práticas 

de promoção da saúde. A Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde 

aconteceu no ano de 1986, e até os dias atuais contabiliza-se um total de 9 Conferências, 

sendo a mais recente no ano de 2016. 

A I Conferência Internacional de Promoção da Saúde ocorreu no Canadá, em 1986, 

apresentando ao final a Carta de Ottawa com ações visando o alcance de saúde para todos. A 

Carta de Ottawa (OMS, 1986) aponta a promoção da saúde como processo de capacitação que 

permite às pessoas atuar em melhorias para sua qualidade de vida e saúde. Para alcançar um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo deve ser capaz de 

identificar suas necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. São considerados 

recursos fundamentais para a saúde a paz, habitação, educação, alimentação, renda, 

ecossistema sustentável, justiça social e equidade. 

A II Conferência Internacional de Promoção da Saúde aconteceu na Austrália, em 

1988, ficando conhecida como Conferência de Adelaide sobre Políticas Públicas Saudáveis. 

Desta conferência destaca-se o principal objetivo, a criação de um ambiente favorável para 

permitir que as pessoas tenham uma vida saudável. Tais políticas tornam o ambiente social e 

físico melhores para a saúde. Quatro áreas são identificadas como prioridade nas políticas 

públicas de saúde: Apoio a saúde das mulheres, comida e nutrição, tabaco e álcool e a Criação 

de ambientes de suporte (OMS, 1988). 

A Conferência de Sundsvall foi a III Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde, em 1991 e teve como temática os Ambientes Favoráveis à Saúde. No contexto da 
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saúde, a expressão “ambientes favoráveis à saúde” refere-se aos aspectos físicos e sociais, isto 

é, os locais onde as pessoas residem, trabalham e passam os seus tempos livres. Os ambientes 

favoráveis à saúde habilitam as pessoas a expandir as suas capacidades e a desenvolver a sua 

autoconfiança (OMS, 1991). 

Em 1997 aconteceu a IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, com o 

tema “Novos Protagonistas para uma Nova Era: Orientando a Promoção da Saúde pelo Século 

XXI adentro”. Tal evento foi realizado em Jacarta, sendo o primeiro a realizar-se em um país 

em desenvolvimento e a primeiro a incluir o setor privado no apoio à promoção da saúde. A 

Conferência ofereceu uma oportunidade para refletir sobre o que se aprendeu sobre promoção 

da saúde a partir da Carta de Ottawa, para reexaminar os determinantes da saúde e para 

identificar as direções e as estratégias necessárias para enfrentar os desafios da promoção da 

saúde no Século XXI (OMS, 1997). 

A V e a VI Conferências Internacionais abordaram os determinantes sociais, 

econômicos e ambientais em saúde, gerando como documentos, respectivamente, a 

Declaração do México e a Carta de Bangkok.  

Na Declaração do México (OMS, 2000) os ministros da conferência afirmam que as 

rápidas mudanças sociais, econômicas e demográficas afetam as condições de trabalho, os 

ambientes de aprendizado, os padrões familiares, a cultura e o tecido social das comunidades. 

A Carta de Bangkok (OMS, 2005) identificou ações, compromissos e promessas necessários 

para abordar os determinantes da saúde em um mundo globalizado através da promoção da 

saúde.  

A VII e VIII Conferências Internacionais de Promoção da Saúde reforçaram os 

objetivos da Carta de Ottawa e da Declaração de Alma-Ata, além de fortalecer a 

responsabilidade intersetorial, acentuando a figura dos governos neste cenário e da 

importância do princípio de equidade. 

A promoção da saúde traduz-se em expressões próprias a realidade, como políticas 

públicas saudáveis, colaboração intersetorial e desenvolvimento sustentável. Resgata-se a 

perspectiva de relacionar saúde e condições de vida e ressalta os múltiplos elementos físicos, 

psicológicos e sociais vinculados a conquista de uma vida saudável, destacando a participação 

coletiva e as habilidades individuais (CZERESNIA; FREITAS 2016). 
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Diferentes esferas governamentais e sociais aproximam suas relações e atividades 

visando o alcance da promoção da saúde. Da mesma forma que é reforçada a necessidade da 

participação social e da criação de políticas públicas voltadas para a construção da saúde da 

população, tornando seus participantes ativos e co-responsáveis por este processo. 

Na VII Conferência Internacional de Nairobi (OMS, 2009) os cinco subtemas 

encontrados foram: capacitação para promoção da saúde, fortalecimento dos sistemas de 

saúde, parcerias e ação intersetorial, capacitação da comunidade e comportamentos de saúde. 

Além destas estratégias, a equidade é descrita como um dos caminhos para se atingir a 

sustentabilidade e a responsabilidade intersetorial e discutida em diversos momentos do 

documento demonstrando a importância neste processo. 

Os participantes da VIII Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada 

em Helsínque, na Finlândia, afirmam o compromisso com a equidade em saúde, priorizando 

tanto a equidade como a saúde como responsabilidades central dos governos. Afirmam 

também uma necessidade urgente de uma política efetiva para a saúde e o bem estar, e que 

isso exigirá vontade política e estratégia (OMS, 2013). 

Por fim, a mais recente Conferência Internacional de Promoção da Saúde aconteceu 

em Xangai, agregando no campo da saúde à Declaração de Xangai. Tal documento se 

compromete a fazer escolhas políticas importantes, enfatizando a ligação entre saúde, bem 

estar e a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. A declaração destaca a 

necessidade das pessoas poderem controlar sua própria saúde, estando em posição de escolher 

um estilo de vida saudável (OMS, 2016c). 

Concomitante a este cenário internacional de conferências, acontecia no Brasil as 

Conferências Nacionais em Saúde, constituindo-se em um fórum de luta pela implantação de 

políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. No processo de criação do SUS 

encontra-se o conceito de saúde e a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la. 

Nesse sentido, o SUS, como política do estado brasileiro para melhoria da qualidade de vida e 

para afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as reflexões e os movimentos no 

âmbito da promoção da saúde (BRASIL, 2010). 

 No Brasil, a consolidação de uma política de promoção da saúde aconteceu no ano de 

2006, instituído pela Portaria MS/GM nº 687, por meio da Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), que ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e 



49 
 

qualificação de ações de promotoras da saúde na gestão do SUS. Em 11 de novembro de 

2014, a PNPS foi redefinida a partir da Portaria de nº 2.446 (BRASIL, 2015).  

A realidade vivida no território brasileiro, necessidades enfrentadas pela população, o 

aprimoramento do conhecimento a respeito dos determinantes e condicionantes da saúde, 

foram alguns dos motivos que incentivaram a necessidade de mudanças do PNPS. 

O sucesso da atualização da PNPS foi possível devido ao entrosamento e 

responsabilidade de diferentes grupos e entidades. A reestruturação do PNPS favoreceu o 

dialogo com entidades internacionais, respeitando os princípios do SUS, contribuindo com a 

população e melhorando sua qualidade de vida.  

 

Os valores da Política Nacional de Promoção da Saúde incluem a subjetividade das 

pessoas e dos coletivos, a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a 

humanização, a justiça e a inclusão social no processo de sua concretização. Adotam como 

princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a 

intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade 

(BRASIL, 2015). 

 

1.3.2 Ambientes saudáveis como estratégia de Promoção da Saúde  

 

Respostas aos problemas de saúde pública são buscadas no conjunto de quatro 

categorias constitutivas: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e sistema de saúde 

(CASTIEL; GUILAM; FERREIRA, 2015). Dessas categorias, duas estão entrelaçadas ao 

cotidiano destas instituições, o ambiente por ser o local propriamente dito, no qual tais jovens 

passam a maior parte do seu tempo, e o estilo de vida que por sua vez acaba recebendo 

inferências devido as demandas universitárias. 

O aumento das discussões no cenário internacional em prol da promoção da saúde 

culminou também em uma crescente valorização e conscientização dos ambientes 

saudáveis. Os ambientes passaram a ser compreendidos como condicionantes desta 

promoção. 

Segundo Czeresnia e Freitas (2016) as contribuições históricas das conferências 

internacionais para a necessidade de ambientes saudáveis foi de grande valia. Segundo os 
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autores tal contribuição iniciou com a Carta de Ottawa, sendo considerado o ambiente 

como um dos campos centrais de atuação. Na Declaração de Adelaide foram definidos 

como área prioritária de atenção e a Declaração de Sundsval incluiu ao conceito de 

ambiente para além da dimensão física, incluindo a dimensão social, econômica, política e 

cultural. 

Os “Ambientes Saudáveis” tem o objetivo de promover a saúde através da estratégia 

de intervenção para populações com ênfase no comportamento de indivíduos e 

comunidades de risco. As universidades têm potencial para influenciar positivamente a vida 

e a saúde de seus membros. São instituições onde as pessoas passam uma parte importante 

de suas vidas, podendo interferir na formação de seus estilos de vida, levando-as a serem 

autônomas, reflexivas, críticas, com responsabilidade para si e para os outros (ARROYO; 

RICE, 2009). 

Heraud (2013) ressalta que não são apenas os comportamentos de um indivíduo que 

irá promover uma doença, mas também o ambiente no qual esta inserido poderá favorecer 

ao seu adoecimento. 

 No cenário brasileiro, os ambientes saudáveis foram foco de discussão na Política 

Nacional de Promoção da Saúde. No capítulo das Diretrizes, o planejamento de ações de 

promoção da saúde deverá acontecer a fim de favorecer a construção de espaços de 

produção social, ambientes saudáveis e a busca pela equidade. O ambiente e território são 

um dos Temas Transversais, relacionando a temática com os ambientes e territórios de 

vida, de trabalho e de coletividade, identificando-os como oportunidades de inclusão da 

promoção da saúde, de maneira participativa e dialógica (BRASIL, 2015). 

 

1.3.3 Empoderamento social e estilos de vida saudáveis no âmbito universitário 

 

Historicamente, a OMS conceitua o estilo de vida como um modo de vida baseado 

em padrões de comportamento determinado pela interação entre as características pessoais 

de um indivíduo, interações sociais e condições de vida socioeconômicas e ambientais 

(1998). As ações devem ser voltadas tanto para o indivíduo como também para as 

condições sociais e de vida. 

Como já citado anteriormente, as mudanças nos padrões de vida, trabalho, 

educação, meio ambiente e meio social impactam a saúde, podendo até mesmo ser 
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prejudiciais. A universidade se torna um dos meios sociais importantes neste processo, 

sendo capaz de conscientizar a comunidade acadêmica e seus entornos da necessidade de 

buscar melhorias para que se alcance saúde, fortalecendo valores, trazendo benefícios e 

mudanças para um estilo de vida considerado mais saudável. 

No âmbito internacional a OMS se compromete em estimular o “controle e a 

autodeterminação das pessoas sobre sua própria saúde, fundamentada pelo conceito do 

empowerment e pela idéia de participação comunitária” (CZERESNIA; FREITAS, 2016, p. 

210). O empoderamento dos grupos para que busque novas perspectivas de melhora no seu 

meio social é importante para que se atinja propriamente a saúde, seja individual ou 

coletiva.   

A PNPS dentre suas diretrizes reforça a empoderamento da sociedade, incluindo seus 

atores sociais sendo peças integrantes e participativas. Toda política deveria objetivar a 

elaboração de projetos e serviços que visem benefícios para a população, logo, ter uma 

população participante e ativa, que luta e declara suas reais necessidades possibilita o alcance 

deste objetivo. 

Os comportamentos de riscos associados a doenças crônicas não transmissíveis 

colocaram o estilo de vida como tema de programas políticos. Na PNPS, os temas 

prioritários da Portaria que se relacionam ao estilo de vida incluem a alimentação adequada 

e saudável, as práticas corporais e atividades físicas, ao enfrentamento do uso do tabaco e 

seus derivados, ao uso abusivo de álcool e de outras drogas. Além da corresponsabilização 

e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, 

ambientais, culturais e sociais (BRASIL, 2015). 

 Desta forma, percebe-se que a promoção da saúde segue uma trajetória nacional e 

internacional importante, com a elaboração de diversos eventos científicos, que no geral 

objetivam conscientizar sobre a implementação desta prática nas instituições e na 

sociedade. A partir desses eventos, novas temáticas relacionadas foram expostas como 

estratégias a fim de se atingir a promoção da saúde, tais como ambientes saudáveis e estilo 

de vida. 

 A universidade se mostrou como espaço promissor capaz de promover a saúde de 

toda uma comunidade, incluindo alunos, professores, funcionários e a própria população ao 

redor. Há uma relação intrínseca nestes eixos, no qual a promoção da saúde terá uma 

relação importante dos ambientes saudáveis no qual encontra-se a comunidade acadêmica. 

Espera-se possibilitar e facilitar com esta estratégia mudanças no estilo de vida saudável, 
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que contemple a prática de exercícios físicos, sexo seguro, controle no uso de álcool, tabaco 

e automedicações, promoção da saúde mental, dentre outros.  

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde e seus parceiros, todos 

os dias mais de 3000 adolescentes morrem devido a causas que, na maior parte, poderiam 

ser evitadas. As principais causas de morte entre os adolescentes são acidentes de trânsito, 

infecções do trato respiratório inferior e suicídio (OMS, 2017). Trata-se de uma população 

vulnerável e que necessita de especial atenção neste momento transitório de vida. 

O estilo de vida é livre e varia conforme os grupos, mas alguns modos de vida 

podem ser prejudiciais a saúde. Não há uma padronização do estilo considerado perfeito e 

soberano. Espera-se que a população tenha seus direitos alcançados, incluindo os 

determinantes e condicionantes de saúde, para assim terem condições de optar pelo mais 

saudável na sua realidade, sendo respeitado assim aos princípios do SUS de 

universalização, equidade e integralidade. 

É importante reforçar que não existe um estilo de vida “ideal” para todas as pessoas. 

Cultura, renda, estrutura familiar, idade, capacidade física, lar, trabalho e meio ambiente 

tornará certos modos e condições de vida mais atraentes e viáveis. Alguns estilos de saúde 

considerados de risco são reflexos das relações que o indivíduo tem consigo mesmo, com a 

sociedade e com o ambiente ao seu redor. Deve-se ter o cuidado de não realizar a 

culpabilização dos sujeitos pelo estilo de vida que possuem. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza Mista, do tipo descritivo, com abordagem 

participativa. Polit e Beck (2011) afirmam que se trata de uma tendência na pesquisa da 

enfermagem, na qual o método misto é a integração planejada de dados quantitativos e 

qualitativos.  

A justificativa para a utilização do multimétodo é que a interação entre eles amplie as 

possibilidades analíticas do estudo. Esta dicotomia entre dados quantitativos e qualitativos 

representa uma distinção metodológica-chave nas ciências sociais, comportamentais e da área 

da saúde. Nesta pesquisa, os dados quantitativos foram provenientes do Questionário Estilo de 

Vida Fantástico, enquanto os dados qualitativos foram produzidos a partir da técnica 

participativa denominada Mapa Falante. 

A construção de estudos com metodologia mista poderá possibilitar novas pesquisas 

relevantes para a enfermagem, mas para isto é importante que os pesquisadores consigam 

entrelaçar os dados gerados e afastar desta forma as limitações que existem quando utilizados 

os métodos separadamente.  

O presente trabalho é pautado em um referencial teórico e conceitual que valoriza a 

participação referenciando autores que defendem a promoção da saúde atrelada à 

conscientização da população e o próprio movimento das UPS. Logo, a abordagem 

metodológica utilizada em consonância com o referencial é a abordagem participativa. A 

autora do trabalho alcançou os objetivos da pesquisa em conjunto com os discentes da 

instituição, sendo fundamentais no desenvolvimento do estudo. 

Segundo Brandão e Streck (2006) uma pesquisa é considerada participante não porque 

atores sociais participam como coadjuvantes dela, mas sim porque ela se projeta, porque 

realiza desdobramentos por meio da participação ativa e crescente desses atores.  

A pesquisa participante é baseada em uma metodologia de observação participante no 

qual os pesquisadores estabelecem relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação 

investigada, com o intuito de serem melhores aceitos (THIOLLENT, 2003). 
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A abordagem participativa tem como objetivo, além da participação, a mobilização 

social, a busca da mudança através da ação social, a parceria entre investigador e investigado, 

a reflexão, a compreensão e o empoderamento dos indivíduos participantes do estudo 

(SOUZA, 2013).  

Este tipo de pesquisa é utilizado mundialmente. No ano de 2009 foi criada a 

Colaboração Internacional para Pesquisa Participativa em Saúde (ICPHR). A Pesquisa 

Participativa em Saúde tornou-se cada vez mais importante como um meio para encontrar 

soluções em comunidades, onde a ocorrência e a gravidade dos problemas de saúde são 

maiores (ICPHR, 2014). 

 

2.2 CENÁRIO 

 

O estudo foi desenvolvido na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense, localizada no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

 Tal instituição formadora teve suas atividades iniciadas em 1944 em virtude de 

iniciativas no campo da Saúde Pública. Atualmente, possui o Curso de Bacharel em 

Enfermagem, três programas de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial, Mestrado Profissional de Ensino da Saúde e Programa Acadêmico 

em Ciências do Cuidado em Saúde, Mestrado e Doutorado), oito programas de pós-graduação 

Lato Sensu (Controle de Infecção em Assistência à Saúde, Cuidados Intensivos, Enfermagem 

Gerontológica, Métodos Dialíticos e Transplante, Psicossomática e Cuidados 

Transdisciplinares com o Corpo, Residência em Enfermagem Saúde Coletiva, Saúde da 

Família e Enfermagem do Trabalho), programa de Pós-Doutoramento, edição da Revista 

Online Brazilian Journal of Nursing, além de inúmeros projetos de extensão (EEAAC, 2017). 

 

2.3 PARTICIPANTES 

 

Os atores sociais do estudo foram estudantes do curso de graduação em enfermagem 

da EEAAC/UFF, do 1º ao 9º período. Os participantes foram convidados aleatoriamente, 

considerando cerca de 350 alunos de Graduação de Enfermagem, com a matrícula ativa, um 

erro amostral de 5%, um nível de confiança de 90% e uma distribuição mais homogênea, o 
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número calculado de participantes para o estudo foi de 117. Esperava-se no início da pesquisa 

atingir uma média de 13 alunos por período.  

Em relação aos critérios de inclusão e exclusão: participaram da pesquisa estudantes 

do curso de graduação de enfermagem, que estivessem regularmente matriculados, com idade 

mínima de 18 anos. Não participaram da pesquisa aqueles que se encontravam afastados do 

curso, por licenças médicas ou outros motivos e os que faltaram o dia da produção dos dados. 

Os participantes da pesquisa foram 14 graduandos de enfermagem do 1º período, 07 

graduandos de enfermagem do 2º período, 14 graduandos de enfermagem do 3º período, 20 

graduandos de enfermagem do 4º período, 22 graduandos de enfermagem do 5º período, 19 

graduandos de enfermagem do 6º período, 12 graduandos de enfermagem do 7º período, 13 

graduandos de enfermagem do 8º período e 12 graduandos de enfermagem do 9º período, 

totalizando 133 graduandos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, do município de Niterói-RJ. 

Respeitando o anonimato dos participantes da pesquisa, os graduandos de enfermagem 

foram identificados com a letra inicial do número natural do Período Acadêmico que se 

encontravam, seguido do número sequencial dado a cada um dos participantes aleatoriamente. 

Para distinguir o Sexto e Sétimo períodos, optou-se pelas iniciais SS e ST, respectivamente. 

Segue abaixo um quadro exemplificando a identificação anônima dos participantes. 

Quadro 03 - Identificação dos participantes da pesquisa. Niterói. 2020. 

Período Número 

Natural 

Identificação Exemplo 

1º Um U (U1, U2, U3, U4... U14) 

2º Dois D (D1, D2, D3, D4... D7) 

3º Três T (T1, T2, T3, T4... T14) 

4º Quatro Q (Q1, Q2, Q3, Q4...Q20) 

5º Cinco C (C1, C2, C3, C4... C22) 

6º Seis SS (SS1, SS2, SS3, SS4... SS19) 

7º Sete ST (ST1, ST2, ST3, ST4... ST12) 

8º Oito O (O1, O2, O3, O4... O13) 

9º Nove N (N1, N2, N3, N4... N12) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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2.4 TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE DADOS  

 

Foi utilizado um instrumento para a produção dos dados quantitativos e outro para os 

dados qualitativos. Além disso, foi empregado um instrumento elaborado pela autora e 

destinado à caracterização de dados sócio-demográficos e de saúde, a fim de dar foco aos 

participantes do estudo. 

Os dados quantitativos foram produzidos por meio da utilização do instrumento de 

auto-avaliação “Estilo de Vida Fantástico”. Trata-se de um instrumento desenvolvido em 

1984, por Wilson e Ciliskaem, professores do Departamento de Medicina Familiar da 

Universidade de McMaster, no Canadá. O questionário contém 25 questões que exploram os 

domínios físicos, psicológicos e sociais relacionados ao estilo de vida. Cada questão terá uma 

pontuação, e conforme o somatório o indivíduo será categorizado como excelente, muito bom, 

bom ou regular (VÉLEZ; AGREDO, 2012). 

No ano de 2008, foi realizado um estudo pelos autores Añez, Reis e Petroski cujo 

objetivo foi traduzir e validar o questionário auto-administrável “Estilo de vida fantástico” 

para medir o estilo de vida de adultos jovens. Segundo tais autores existem várias versões do 

instrumento em inglês e espanhol, e com aplicação em estudantes, trabalhadores, pacientes de 

clínica da família, pacientes hipertensos e pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. 

O questionário foi traduzido pelos autores e submetido à apreciação de quatro 

especialistas, doutores, conhecedores da área e fluentes na língua inglesa, para verificar a 

correta tradução e aculturação dos termos para o português. Para verificar a clareza, o 

questionário traduzido foi aplicado a dezoito indivíduos, aos quais foi solicitado que se 

manifestassem se a questão não estivesse clara ou se tivessem alguma dificuldade de 

compreensão. 

Para validação, os autores Añez, Reis e Petroski (2008, p. 104) afirmam que: 

Para a verificação da estabilidade do instrumento, duas coletas de dados foram 

realizadas com intervalo de uma semana. Para avaliar a consistência interna do 

instrumento, utilizou-se a correlação item-total e o alfa de Cronbach. Para avaliar a 

reprodutibilidade, utilizou-se a correlação intraclasse (R) entre os itens, entre os 

domínios e para o escore geral. Quando agrupados os itens em domínios observou-

se que praticamente todos os domínios estão contribuindo igualmente para a 

estabilidade do instrumento. A amostra foi não-probabilística, sendo constituída por 

62 adultos jovens de ambos os sexos, recrutados por voluntariedade entre os 

estudantes de graduação e pós graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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A origem da palavra “Fantástico” vem do acrônimo FANTASTIC que representa as 

letras dos nomes dos nove domínios (na língua inglesa):  

• F= Family and friends (família e amigos);  

• A = Activity (atividade física);  

• N = Nutrition (nutrição);  

• T = Tobacco & toxics (cigarro e drogas);  

• A = Alcohol (álcool);  

• S = Sleep, seatbelts, stress, safe sex (sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro);  

• T = Type of behavior (tipo de comportamento; padrão de comportamento A ou B);  

• I = Insight (introspecção);  

• C = Career (trabalho; satisfação com a profissão).  

O questionário “Estilo de vida Fantástico” é um instrumento auto-administrado que 

considera o comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados permitem 

determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. O questionário contém 25 questões 

que exploram os domínios físicos, psicológicos e sociais relacionados ao estilo de vida. As 

questões estão organizadas em escala Likert, 23 possuem cinco alternativas de resposta e duas 

são dicotômicas. As alternativas de respostas estão dispostas na forma colunas, sendo a 

alternativa da esquerda sempre a de menor valor ou de menor relação com um estilo de vida 

saudável (VÉLEZ; AGREDO, 2012). 

Em Relação ao somatório das questões e a interpretação dos resultados, Añez, Reis e 

Petroski (2008, p. 103-4) explicam que: 

A codificação das questões é realizada por pontos, da seguinte maneira: zero para a 

primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a terceira coluna, 3 para a quarta 

coluna e 4 para a quinta coluna. As questões que só possuem duas alternativas 

pontuam: zero para a primeira coluna e 4 pontos para a última coluna. A soma de 

todos os pontos permite chegar a um escore total que classifica os indivíduos em 

cinco categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 

pontos), “Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” 

(0 a 34 pontos). É desejável que os indivíduos atinjam a classificação “Bom”. 

Quanto menor for o escore, maior será a necessidade de mudança. De maneira geral, 

os resultados podem ser interpretados da seguinte maneira: “Excelente” indica que o 

estilo de vida proporciona ótima influência para a saúde; “Muito bom” indica que o 

estilo de vida proporciona adequada influência para a saúde; “Bom” aponta que o 
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estilo de vida proporciona muitos benefícios para a saúde; “Regular” significa que o 

estilo de vida proporciona algum benefício para a saúde, porém apresenta também 

riscos; “Necessita melhorar” indica que estilo de vida apresenta muitos fatores de 

risco. 

 

O instrumento de caracterização dos dados sócio-demográficos e o questionário Estilo 

de Vida Fantástico foram entregues juntamente com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para os participantes do estudo. Os participantes receberam uma via do 

TCLE devidamente assinada e rubricada. 

Após a utilização dos questionários, foi utilizado como instrumento de produção de 

dados qualitativos o “Mapa Falante” abordando as estratégias, reconhecidas pelos 

graduandos, de promoção da saúde existentes na EEAAC/UFF e quais estratégias os 

graduandos desejariam que tivesse na Escola para a Promoção da Saúde. 

O Mapa Falante é uma técnica de produção de dados que faz associações com o 

conhecimento técnico-científico, arte, criatividade e sensibilidade, de forma lúdica. Traz a 

discussão de experiências vividas por meio da produção artística. É considerado um potente 

instrumento para fazer uma leitura da realidade a partir de suas diversas dimensões, 

identificando pontos positivos e negativos (FERREIRA; PEREIRA, 2013). 

O convite aos graduandos para participarem da pesquisa aconteceu no final de 

determinadas aulas. Nesse momento, foi explicado sobre a pesquisa e suas etapas, que 

aconteceram neste mesmo encontro, em um único dia. Após o convite aguardamos a saída das 

pessoas que não aceitaram participar e, em seguida iniciamos a técnica de produção de dados 

da pesquisa com aqueles que optaram em permanecer no ambiente.  

Inicialmente, foi reservado um tempo para cada uma das etapas. Na primeira etapa os 

participantes teriam que responder o questionário sócio demográfico e de saúde e o 

questionário Estilo de Vida Fantástico no tempo de 30 minutos. Na etapa do Mapa Falante, 

foi disponibilizado mais 30 minutos para confecção do desenho. Foi orientado que, se 

houvesse necessidade esses tempos seriam aumentados conforme cada turma.  Entretanto, o 

tempo médio para a execução de cada uma das etapas foi em torno de 20 minutos. 
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2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HUAP/UFF, pautado nos princípios éticos de beneficência, respeito pela dignidade humana e 

justiça, e assegurando que não houvesse nenhum tipo de dano aos participantes e atendendo 

aos pré-requisitos estipulados pela Resolução CNS nº 466/12 para a área da Saúde e aprovado 

sob nº CAAE 14356619.3.0000.5243. 

Foi apresentado aos participantes o projeto de pesquisa, assim como, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo o início da participação condicionada a esse 

consentimento. Os participantes foram identificados com a letra inicial do número natural do 

período acadêmico que se encontravam, seguido do número sequencial dado a cada um, 

aleatoriamente. 

Este estudo possuiu riscos mínimos associados, de origem psicológica ou emocional, 

podendo ser desconforto, estresse ou cansaço ao responder as perguntas do questionário e na 

elaboração do Mapa Falante, bem como a quebra de sigilo que também representa um risco 

aos participantes. Até o final da coleta de dados pesquisa, nenhum participante sentiu-se 

prejudicado ou lesado, não relataram desconforto, estresse ou cansaço. 

Como medida preventiva frente aos riscos, a pesquisadora esteve atenta aos sinais 

verbais e não verbais de desconforto, garantindo que sempre seriam respeitados os valores 

culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como o sigilo das informações. 

Caso acontecesse algum problema no decorrer da pesquisa, o participante seria 

convidado a sair da sala de aula, recebendo os devidos cuidados pela responsável do estudo. 

Para não interferir na continuidade da coleta de dados, a pesquisadora foi acompanhada do 

bolsista de Iniciação Científica. Não foi necessário em nenhum dos dias de coleta que a 

pesquisadora se ausentasse do ambiente de pesquisa. A pesquisadora é responsável pela 

manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes. 

Em relação aos benefícios, o estudo contribuirá trazendo questões voltadas para a 

Promoção da Saúde e estilo de vida dos graduandos. Não há benefícios diretos aos 

participantes da pesquisa. 
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2.6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os dados quantitativos foram produzidos a partir do instrumento de auto avaliação 

denominado “Estilo de Vida Fantástico”, utilizando o software Microsoft Office Excel 2010 

para organização dos dados e posteriormente o Programa Estatístico BioEstat – versão 5.3. 

Foi realizada uma análise estatística descritiva, utilizando as medidas de posição, tais 

como moda, média, mediana e medidas de dispersão como variâncias e desvio padrão. Foi 

realizado o Teste ANOVA para avaliar o nível de significância entre os períodos e o Teste 

Posteriori para realizarmos comparações múltiplas. Os dados foram representados a partir de 

tabelas de frequência, gráfico de barras e diagrama circular. 

A produção dos dados qualitativos, produzidos por meio do Mapa Falante foi por meio 

da Análise de Conteúdo, do tipo temático. Para realização dessa análise, deve se iniciar 

conhecendo estruturantes da pesquisa qualitativa. Substantivos que se complementam em 

sentido, tais como: experiência, vivência, senso comum e ação. E na forma de abordagem dos 

dados, temos esta análise baseada em três verbos: compreender, interpretar e dialetizar 

(MINAYO, 2012). 

O termo Análise de Conteúdo é conceituado como um conjunto de técnicas que 

analisa as comunicações visando obter, por meios de procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. A análise de 

conteúdo prevê três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados (BARDIN, 2016). 

Câmara (2013, p.183-188) afirma que nesta forma de análise, o papel do analista é 

duplo, tendo que entender o sentido da comunicação, como se fosse o receptor normal, e, 

principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, outra mensagem ao lado da 

primeira. A autora especifica a respeito de cada uma das 3 fases que deverão ser seguidas na 

Análise de Conteúdo: 

 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. 

Nela estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com 

procedimentos bem definidos, embora flexíveis. 

Na segunda fase, ou fase de exploração do material, são escolhidas as unidades de 

codificação, adotando-se os seguintes procedimentos de codificação, a classificação 

e categorização. 

A terceira fase do processo de análise do conteúdo é denominada tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Calcado nos resultados brutos, o 

pesquisador procurara torná-los significativos e válidos. 
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Após as análises realizadas dos dados quantitativos e qualitativos, foi realizado o 

método da Triangulação dos Dados. 

Segundo Flick (2013) Nesse método combinam-se distintos tipos de achados sob uma 

abordagem teórica, produzindo-se um conhecimento adicional em relação ao que seria 

possível, adotando-se uma única perspectiva. Cresswell e Plano Clark (2013) conceituam a 

Triangulação dos dados como um método que congrega abordagens metodológicas distintas. 

Afirmam que pode ser comparada com uma pesquisa convergente paralelo, na qual são 

utilizados métodos diferentes para se obter resultados sobre um único tópico. 
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3 RESULTADOS 

Nesta etapa, reunimos todas as informações produzidas pelos participantes do estudo, 

para que possibilite, posteriormente, a análise e discussão dos achados. Os dados produzidos 

foram organizados em gráficos, tabelas, quadros e figuras, conforme cada um dos 

instrumentos de coleta, o questionário sócio demográfico e de saúde, o questionário Estilo de 

Vida Fantástico e o Mapa Falante. 

 

 3.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE 

Os participantes da pesquisa responderam a um questionário sócio demográfico e de 

saúde (apêndice), a fim de dar mais foco a esse grupo específico. É fundamental conhecer a 

realidade dos participantes, para que se possa planejar e desenvolver ações pertinentes a este 

grupo, buscando melhorias em sua Saúde.  

Verificou que a maioria dos Graduandos de Enfermagem da EEAAC/UFF é do sexo 

feminino (Gráfico 01). 

 

Gráfico 01-Identificação do número de graduandos da EEAAC/UFF, conforme o sexo. 

Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Abaixo é possível observar o quantitativo de alunos do sexo feminino e masculino 

conforme cada um dos períodos.  

 

Tabela 01-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

sexo por período. Niterói. 2020. 

Período 
Sexo 

Feminino 
Sexo 

Masculino 

1º 100% (n=14) 0% (n=0) 

2º 100% (n=7) 0% (n=0) 

3º 93% (n=13) 7% (n=1) 

4º 75% (n=15) 25% (n=5) 

5º 77% (n=17) 23% (n=5) 

6º 95% (n=18) 5% (n=1) 

7º 83% (n=10) 17% (n=2) 

8º 77% (n=10) 23% (n=3) 

9º 92% (n=11) 8% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

A tabela 02 caracteriza os graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF quanto à 

idade, levando em consideração o período o qual se encontram e demonstrando que se trata na 

grande maioria de graduandos jovens.  

 

Tabela 02-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

idade por período. Niterói. 2020. 

Período      Média    Moda 
Desvio     
Padrão 

1º 21 19 4,9 

2º 20,75 19 1,49 

3º 20,78 20 1,47 

4º 21,05 20 2,56 

5º 22,27 21 2,35 

6º 21,89 21 2,49 

7º 23,25 22 1,28 

8º 23,15 22 2,23 

9º 23,83 24 1,46 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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O gráfico 02 e 03 demonstram a proporção de graduandos da EEAAC/UFF que são 

solteiros e quantos dividem moradia com outros indivíduos (família, amigos, repúblicas, 

dentre outros), respectivamente. A tabela 03 realiza a mesma caracterização acima, porém 

separando tais graduandos por período 

 

Gráfico 02-Identificação do estado civil de graduandos da EEAAC/UFF. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 03-Identificação da moradia de graduandos da EEAAC/UFF. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 03-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

estado civil solteiro e a moradia com outros indivíduos, por período. Niterói. 2020. 

Período Solteiro 
Mora 

Acompanhado 

1º 93% (n=13) 100% (n=14) 

2º 100% (n=7) 100% (n=7) 

3º 100%(n=14) 93% (n=13) 

4º 90% (n=18) 95% (n=19) 

5º 100%(n=22) 91% (n= 20) 

6º 89% (n=17) 89% (n=17) 

7º 92% (n=11) 92% (n= 11) 

8º 69% (n=10) 92% (n=12) 

9º 92% (n=11) 92% (n= 11) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Em relação à existência de outras atividades concomitantes a graduação, percebe-se 

que com o avanço dos períodos há um aumento de outras atividades acadêmicas, tais como 

monitoria, projeto de extensão, dentre outros e também um aumento de indivíduos que 

conciliam graduação e trabalho remunerado. 

 

Gráfico 04-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

realização de outras atividades acadêmicas e/ou trabalho por período. Niterói. 2020. 

 
Fonte: elaboração da autora, 2020 
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Finalizando o questionário sócio demográfico e de saúde, as últimas perguntas 

tratavam sobre a existência de problemas de saúde. Caso a resposta fosse positiva, haveria 

mais dois itens a serem respondidos, qual o diagnóstico médico e o ano do diagnóstico, 

expressos no gráfico 05 e no quadro 04. 

 

Gráfico 05-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

existência de problemas de saúde por período. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Quadro 04-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação aos 

diagnósticos médicos e ao ano de diagnóstico por período. Niterói. 2020. 

Doença Ano Período 

EPILEPSIA 2012 3 

INTOLERÂNCIA A LACTOSE 2017 3 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE 2015 4 

NEUROFIBROMATOSE 1996 4 

ESPONDILITE ANQUILOSANTE 2017 5 

ANSIEDADE 2019 5 

HIPERTENSÃO 2013 5 

ENXAQUECA 2009 5 

HÉRNIA DE DISCO 2016 6 

GASTRITE 2015 6 

DEPRESSÃO 2015 4 

DERMATITE ATÓPICA 2010 6 

ASMA 2011 6 

HERNIA DE HIATO 2011 6 

ASMA INFÂNCIA 6 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 2012 6 

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICISTICO 2019 7 

COLEASTEATOMA 2016 7 

ESCOLIOSE 2009 7 

ANSIEDADE 2018 8 

SINUSUTE 2017 8 

ASMA 2003 8 

ANEMIA 2016 8 

HIPERTIREOIDISMO 2016 8 

DEPRESSÃO 2018 8 

GASTRITE NERVOSA 2014 8 

SÍNDROME DE IRLEN 2018 9 

ASMA 2014 9 

DEPRESSÃO 2018 9 

SÍNDROME DO PÂNICO 2018 9 

ANSIEDADE 2018 9 

ANSIEDADE 2019 9 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Pode se observar nestes quadros alguns pontos importantes, e que chamam atenção em 

relação à existência de comprometimentos de saúde dos graduandos de enfermagem da 

EEAAC/UFF. Visto que não solicitamos comprovação de tais diagnósticos médicos, é 

possível que alguns dos citados possam ser atribuídos a percepções dos graduandos, tais como 

ansiedade e depressão.  
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3.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 

 

3.2.1 Domínio F: Família e Amigos 

Este primeiro domínio é composto por duas perguntas relacionadas à Família e 

Amigos, na qual se questiona a existência de pessoas com quem se possa conversar e dar e 

receber afeto. Nas tabelas os dados são divididos por período e nos gráficos são os dados 

gerais dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF. 

Tabela 04-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à ter 

alguém para conversar as coisas que são importantes para eles, conforme o período. Niterói. 

2020. 

Tenho alguém para conversar as coisas que são importantes para mim 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 14,3% (n=2) 71,4%(n=10) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 14,3% (n=1) 71,4% (n=5) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 7,1% (n=1) 21,4% (n=3) 71,4%(n=10) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 15% (n=3) 20% (n=4) 65% (n=13) 

5º 0% (n=0) 4,5% (n=1) 22,7% (n=5) 31,8% (n=7) 40,9% (n=9) 

6º 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 21,1% (n=4) 78,9%(n=15) 

7º 0% (n=0) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 75% (n=9) 

8º 0% (n=0) 0% (n=0) 15,4% (n=2) 30,8% (n=4) 53,8% (n=7) 

9º 0% (n=0) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 75% (n=9) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

Gráfico 06-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ter 

alguém para conversar as coisas que são importantes para eles. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 05-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a dar 

e receber afeto, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu dou e recebo afeto 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 71,4%(n=10) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 85,7% (n=6) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 42,9% (n=6) 57,1% (n=8) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 5% (n=1) 45% (n=9) 50% (n=10) 

5º 0% (n=0) 0% (n=0) 27,3% (n=6) 31,8% (n=7) 40,9% (n=9) 

6º 0% (n=0) 0% (n=0) 10,5% (n=2) 26,3% (n=5) 63,2%(n=12) 

7º 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 50% (n=6) 50% (n=6) 

8º 0% (n=0) 0% (n=0) 7,7% (n=1) 38,5% (n=5) 53,8% (n=7) 

9º 16,7%(n=2) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 58,3% (n=7) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 07-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a dar 

e receber afeto. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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mental ou bem estar. Na segunda questão são atividades desempenhadas para outros fins, 

atividades relacionadas ao cotidiano como trabalho doméstico, jardinagem, caminhadas, subir 

escadas, dentre outros. 

 

Tabela 06-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ser 

vigorosamente ativo, conforme o período. Niterói. 2020. 

Sou vigorosamente ativo pelo menos durante 30 minutos por dia (corrida, bicicleta, etc) 

Período  

Menos de 1 vez por 

semana 

1-2 vezes por 

semana 

3 vezes por 

semana 

4 vezes por 

semana 

5 ou mais vezes por 

semana 

1º 57,1% (n=8) 7,1% (n=1) 21,4% (n=3) 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 

2º 57,1% (n=4) 0% (n=0) 28,6% (n=2) 14,3% (n=1) 0% (n=0) 

3º 50% (n=7) 14,3% (n=2) 0% (n=0) 28,6% (n=4) 7,1% (n=1) 

4º 60% (n=12) 10% (n=2) 20% (n=4) 10% (n=2) 0% (n=0) 

5º 54,5% (n=12) 18,2% (n=4) 4,5% (n=1) 4,5% (n=1) 18,2% (n=4) 

6º 57,9% (n=11) 10,5% (n=2) 26,3% (n=5) 0% (n=0) 5,3% (n=1) 

7º 83,3% (n=10) 0% (n=0) 16,7% (n=2) 0% (n=0) 0% (n=0) 

8º 30,8% (n=4) 30,8% (n=4) 0% (n=0) 7,7% (n=1) 30,8% (n=4) 

9º 33,3% (n=4) 8,3% (n=1) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 08-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ser 

vigorosamente ativo. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 07-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ser 

moderadamente ativo, conforme o período. Niterói. 2020. 

Sou moderadamente ativo pelo menos durante 30 minutos por dia (jardinagem, caminhada, trabalho 

de casa) 

Período  

Menos de 1 vez por 

semana 

1-2 vezes por 

semana 

3 vezes por 

semana 

4 vezes por 

semana 

5 ou mais vezes por 

semana 

1º 35,7% (n=5) 14,3% (n=2) 28,6% (n=4) 7,1% (n=1) 14,3% (n=2) 

2º 14,3% (n=1) 42,9% (n=3) 28,6% (n=2) 14,3% (n=1) 0% (n=0) 

3º 0% (n=0) 35,7% (n=5) 21,4% (n=3) 14,3% (n=2) 28,6% (n=4) 

4º 15% (n=3) 35% (n=7) 10% (n=2) 30% (n=6) 10% (n=2) 

5º 36,4% (n=8) 22,7% (n=5) 18,2% (n=4) 18,2% (n=4) 4,5% (n=1) 

6º 5,3% (n=1) 31,6% (n=6) 15,8% (n=3) 10,5% (n=2) 36,8% (n=7) 

7º 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 25% (n=3) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 

8º 23,1% (n=3) 23,1% (n=3) 7,7% (n=1) 7,7% (n=1) 38,5% (n=5) 

9º 16,7% (n=2) 33,3% (n=4) 33,3% (n=4) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 09-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ser 

moderadamente ativo. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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3.2.3 Domínio N: Nutrição 

As próximas 03 tabelas estão relacionadas ao Domínio Nutrição, sendo composto por 

perguntas que tratam a respeito dos hábitos alimentares e do peso dos graduandos. 

 

Tabela 08-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ter 

uma dieta balanceada, conforme o período. Niterói.  2020. 

Eu como uma dieta balanceada 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 21,4%(n=3) 21,4%(n=3) 14,3% (n=2) 28,6% (n=4) 14,3% (n=2) 

2º 42,9%(n=3) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 14,3% (n=1) 28,6% (n=2) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 35,7% (n=5) 35,7% (n=5) 28,6% (n=4) 

4º 15% (n=3) 10% (n=2) 50% (n=10) 20% (n=4) 5% (n=1) 

5º 9,1% (n=2) 18,2%(n=4) 54,5% (n=12) 9,1% (n=2) 9,1% (n=2) 

6º 15,8%(n=3) 21,1%(n=4) 26,3% (n=5) 31,6% (n=6) 5,3% (n=1) 

7º 33,3%(n=4) 0% (n=0) 16,7% (n=2) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 

8º 7,7% (n=1) 0% (n=0) 53,8% (n=7) 23,1% (n=3) 15,4% (n=2) 

9º 25% (n=3) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 10-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a ter 

uma dieta balanceada. Niterói.  2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 09-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comer em excesso determinados alimentos, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu frequentemente como em excesso 1) açúcar 2) sal 3) gordura animal 4) 

bobagens e salgadinhos 

Período  

Quatro 

itens Três itens Dois itens Um item 

Nenhum 

item 

1º 14,3%(n=2) 28,6%(n=4) 42,9%(n=6) 7,1%(n=1) 0% (n=0) 

2º 14,3%(n=1) 28,6%(n=2) 57,1%(n=4) 0% (n=0) 0% (n=0) 

3º 28,6%(n=4) 7,1% (n=1) 28,6%(n=4) 21,4%(n=3) 14,3% (n=2) 

4º 20% (n=4) 25% (n=5) 25% (n=5) 25% (n=5) 5% (n=1) 

5º 18,2%(n=4) 22,7%(n=5) 22,7%(n=5) 22,7%(n=5) 13,6% (n=3) 

6º 26,3%(n=5) 10,5%(n=2) 26,3%(n=5) 31,6%(n=6) 5,3% (n=1) 

7º 25% (n=3) 41,7%(n=5) 25% (n=3) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 

8º 23,1%(n=3) 15,4%(n=2) 23,1%(n=3) 30,8%(n=4) 7,7% (n=1) 

9º 25% (n=3) 16,7%(n=2) 33,3%(n=4) 16,7%(n=2) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 11-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comer em excesso determinados alimentos. Niterói, 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 10-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

peso, conforme o período. Niterói.  2020. 

Estou em um intervalo de __ quilos do meu peso considerado saudável 

Período  

Mais de 

8kg 8kg 6kg 4kg 2kg 

1º 21,4%(n=3) 0% (n=0) 14,3%(n=2) 28,6%(n=4) 35,7%(n=5) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3%(n=1) 14,3%(n=1) 71,4%(n=5) 

3º 7,1% (n=1) 0% (n=0) 7,1% (n=1) 14,3%(n=2) 71,4%(n=10) 

4º 30% (n=6) 0% (n=0) 0% (n=0) 10% (n=2) 60% (n=12) 

5º 27,3%(n=6) 9,1%(n=2) 13,6%(n=3) 18,2%(n=4) 31,8% (n=7) 

6º 21,1%(n=4) 0% (n=0) 0% (n=0) 10,5%(n=2) 68,4%(n=13) 

7º 33,3%(n=4) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 50% (n=6) 

8º 23,1%(n=3) 7,7%(n=1) 7,7% (n=1) 23,1%(n=3) 38,5% (n=5) 

9º 25% (n=3) 8,3%(n=1) 0% (n=0) 16,7%(n=2) 50% (n=6) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 12-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

peso, conforme o período. Niterói.  2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 11-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

fumo, conforme o período. Niterói.  2020. 

Eu fumo cigarros 

Período  

Mais de 10 por 

dia 

1 a 10 por 

dia 

0 últimos 6 

meses 

0 ano 

passado 

0 últimos 5 

anos 

1º 7,1% (n=1) 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 78,6% (n=11) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 100% (n=7) 

3º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 28,6% (n=4) 0% (n=0) 64,3% (n=9) 

4º 15% (n=3) 0% (n=0) 10% (n=2) 5% (n=1) 70% (n=14) 

5º 4,5% (n=1) 4,5% (n=1) 9,1% (n=2) 0% (n=0) 81,8% (n=18) 

6º 15,8% (n=3) 5,3% (n=1) 0% (n=0) 5,3% (n=1) 73,7% (n=14) 

7º 8,3% (n=1) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 75% (n=9) 

8º 7,7% (n=1) 7,7% (n=1) 23,1% (n=3) 15,4% (n=2) 46,2% (n=6) 

9º 8,3% (n=1) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 83,3% (n=10) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 13- Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

fumo. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 12-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

uso de drogas como maconha e cocaína, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu uso drogas como maconha e 

cocaína 

Período  

Algumas 

vezes Nunca 

1º 0% (n=0) 100%(n=14) 

2º 0% (n=0) 100% (n=7) 

3º 14,3% (n=2) 85,7%(n=12) 

4º 5% (n=1) 95% (n=19) 

5º 4,5% (n=1) 95,5%(n=21) 

6º 21,1% (n=4) 78,9%(n=15) 

7º 0% (n=0) 100% (n=12) 

8º 23,1% (n=3) 76,9%(n=10) 

9º 16,7% (n=2) 83,3%(n=10) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 14-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

uso de drogas como maconha e cocaína. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 13-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

exagero no uso de remédios, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu abuso de remédios ou exagero 

Período  

Quase 

diariamente 

Relativa 

frequência Ocasionalmente 

Quase 

nunca Nunca 

1º 7,1% (n=1) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 14,3%(n=2) 64,3%(n=9) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 0% (n=0) 85,7%(n=6) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 21,4%(n=3) 64,3%(n=9) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 10% (n=2) 15% (n=3) 75% (n=15) 

5º 0% (n=0) 0% (n=0) 9,1% (n=2) 31,8%(n=7) 59,1% (13) 

6º 0% (n=0) 0% (n=0) 15,8% (n=3) 15,8%(n=3) 68,4% (13) 

7º 0% (n=0) 0% (n=0) 16,7% (n=2) 0% (n=0) 83,3% (10) 

8º 0% (n=0) 0% (n=0) 15,4% (n=2) 0% (n=0) 84,6% (11) 

9º 0% (n=0) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 16,7%(n=2) 75% (n=9) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 15-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

exagero no uso de remédios. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 14-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

ingestão de bebidas com cafeína, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu ingiro bebidas que contém cafeína (café, chá ou coca cola) 

Período  

>10 vezes por 

dia 

7 a 10 vezes por 

dia 

3 a 6 vezes por 

dia 

1 a 2 vezes por 

dia Nunca 

1º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 14,3% (n=2) 64,3% (n=9) 14,3%(n=2) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 85,7% (n=6) 0% (n=0) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 7,1% (n=1) 78,6% (n=11) 14,3%(n=2) 

4º 5% (n=1) 0% (n=0) 10% (n=2) 65% (n=13) 20% (n=4) 

5º 0% (n=0) 0% (n=0) 13,6% (n=3) 50% (n=11) 36,4%(n=8) 

6º 0% (n=0) 0% (n=0) 10,5% (n=2) 68,4% (n=13) 21,1%(n=4) 

7º 0% (n=0) 0% (n=0) 16,7% (n=2) 75% (n=9) 8,3% (n=1) 

8º 0% (n=0) 0% (n=0) 30,8% (n=4) 46,2% (n=6) 23,1%(n=3) 

9º 0% (n=0) 8,3% (n=1) 25% (n=3) 58,3% (n=7) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 16-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

ingestão de bebidas com cafeína. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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semana. A segunda pergunta está relacionada à frequência de vezes na qual os graduandos 

bebem mais de 4 doses em uma única ocasião e a última questão trata do hábito de dirigir 

após beber. 

 

Tabela 15-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

ingestão de bebida alcoólica, conforme o período. Niterói.  2020. 

A minha ingestão média por semana de álcool é: __ doses 

Período  Mais de 20 13 a 20 11 a 12 8 a 10 0 a 7 

1º 7,1%(n=1) 0%(n=0) 0% (n=0) 7,1%(n=1) 85,7%(n=12) 

2º 0% (n=0) 0%(n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 100% (n=7) 

3º 0% (n=0) 0%(n=0) 7,1%(n=1) 0% (n=0) 92,9%(n=13) 

4º 0% (n=0) 

0% 

(n=0) 0% (n=0) 5% (n=1) 95% (n=19) 

5º 0% (n=0) 0%(n=0) 4,5%(n=1) 9,1%(n=2) 86,4%(n=19) 

6º 0% (n=0) 0%(n=0) 5,3%(n=1) 5,3%(n=1) 89,5%(n=17) 

7º 8,3%(n=1) 0%(n=0) 0% (n=0) 8,3%(n=1) 83,3%(n=10) 

8º 0% (n=0) 0%(n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 100% (n=13) 

9º 16,7%(n=2) 0%(n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 83,3%(n=10) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 17-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

ingestão de bebida alcoólica. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 16-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

quantidade de doses de bebida alcoólica em uma ocasião, conforme o período. Niterói. 2020 

Eu bebo mais de 4 doses em uma ocasião 

Período  

Quase 

diariamente 

Relativa 

frequência Ocasionalmente 

Quase 

nunca Nunca 

1º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 21,4%(n=3) 64,3%(n=9) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 0% (n=0) 85,7%(n=6) 

3º 0% (n=0) 21,4% (n=3) 35,7% (n=5) 7,1% (n=1) 35,7%(n=5) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 25% (n=5) 15% (n=3) 60% (n=12) 

5º 4,5% (n=1) 13,6% (n=3) 22,7% (n=5) 18,2%(n=4) 40,9%(n=9) 

6º 5,3% (n=1) 0% (n=0) 21,1% (n=4) 15,8%(n=3) 57,9%(11) 

7º 0% (n=0) 16,7% (n=2) 25% (n=3) 0% (n=0) 58,3%(n=7) 

8º 0% (n=0) 7,7% (n=1) 23,1% (n=3) 46,2%(n=6) 23,1%(n=3) 

9º 0% (n=0) 16,7% (n=2) 25% (n=3) 25% (n=3) 33,3%(n=4) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 18-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

quantidade de doses de bebida alcoólica em uma ocasião. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 17-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

ato de dirigir após beber, conforme o período. Niterói. 2020 

Eu dirijo após beber 

Período  

Algumas 

vezes Nunca 

1º 0% (n=0) 100%(n=14) 

2º 0% (n=0) 100% (n=7) 

3º 7,1% (n=1) 92,9%(n=13) 

4º 0% (n=0) 100% (n=20) 

5º 4,5% (n=1) 95,5%(n=21) 

6º 5,3% (n=1) 94,7%(n=18) 

7º 8,3% (n=1) 91,7%(n=11) 

8º 15,4% (n=2) 84,6%(n=11) 

9º 16,7% (n=2) 83,3%(n=10) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 19-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

ato de dirigir após beber. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 18-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

padrão de sono, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu durmo bem e me sinto descansado 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 14,3%(n=2) 7,1% (n=1) 57,1% (n=8) 21,4% (n=3) 0% (n=0) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 71,4% (n=5) 28,6% (n=2) 0% (n=0) 

3º 21,4%(n=3) 14,3%(n=2) 21,4% (n=3) 21,4% (n=3) 21,4% (n=3) 

4º 10% (n=2) 30% (n=6) 45% (n=9) 15% (n=3) 0% (n=0) 

5º 22,7%(n=5) 31,8%(n=7) 22,7% (n=5) 18,2% (n=4) 4,5% (n=1) 

6º 21,1%(n=4) 26,3%(n=5) 42,1% (n=8) 10,5% (n=2) 0% (n=0) 

7º 41,7%(n=5) 33,3%(n=4) 16,7% (n=2) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 

8º 0% (n=0) 15,4%(n=2) 30,8% (n=4) 46,2% (n=6) 7,7% (n=1) 

9º 16,7%(n=2) 33,3%(n=4) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 0% (n=0) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 20-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

padrão de sono. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 19-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

uso de cinto de segurança, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu uso cinto de segurança 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 14,3% (n=2) 57,1% (n=8) 42,9% (n=6) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 14,3% (n=1) 71,4% (n=5) 

3º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 42,9% (n=6) 42,9% (n=6) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 5% (n=1) 45% (n=9) 50% (n=10) 

5º 0% (n=0) 4,5% (n=1) 9,1% (n=2) 40,9% (n=9) 40,9% (n=9) 

6º 0% (n=0) 0% (n=0) 31,6% (n=6) 31,6% (n=6) 36,8% (n=7) 

7º 0% (n=0) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 41,7% (n=5) 50% (n=6) 

8º 0% (n=0) 0% (n=0) 7,7% (n=1) 7,7% (n=1) 

84,6% 

(n=11) 

9º 0% (n=0) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 66,7% (n=8) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 21-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

uso de cinto de segurança. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 20-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

estresse do dia a dia, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu sou capaz de lidar com o stress do meu dia a dia  

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 21,4%(n=3) 21,4%(n=3) 28,6% (n=4) 21,4% (n=3) 7,1% (n=1) 

2º 14,3%(n=1) 14,3%(n=1) 14,3% (n=1) 28,6% (n=2) 28,6% (n=2) 

3º 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 28,6% (n=4) 42,9% (n=6) 14,3% (n=2) 

4º 0% (n=0) 15% (n=3) 55% (n=11) 20% (n=4) 10% (n=2) 

5º 18,2%(n=4) 9,1% (n=2) 54,5% (n=12) 13,6% (n=3) 4,5% (n=1) 

6º 0% (n=0) 21,1%(n=4) 42,1% (n=8) 26,3% (n=5) 10,5% (n=2) 

7º 33,3%(n=4) 16,7%(n=2) 41,7% (n=5) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 

8º 0% (n=0) 7,7% (n=1) 30,8% (n=4) 46,2% (n=6) 15,4% (n=2) 

9º 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 25% (n=3) 33,3% (n=4) 25% (n=3) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 22-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

estresse do dia a dia. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 21-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

aproveitamento do tempo de lazer, conforme o período. Niterói. 2020.  

Eu relaxo e desfruto do meu tempo de lazer 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 0% (n=0) 57,1%(n=8) 21,4% (n=3) 28,6% (n=4) 14,3% (n=2) 

2º 0% (n=0) 42,9%(n=3) 0% (n=0) 28,6% (n=2) 28,6% (n=2) 

3º 7,1% (n=1) 21,4%(n=3) 28,6% (n=4) 21,4% (n=3) 21,4% (n=3) 

4º 0% (n=0) 10% (n=2) 40% (n=8) 40% (n=8) 10% (n=2) 

5º 9,1% (n=2) 22,7%(n=5) 50% (n=11) 4,5% (n=1) 13,6% (n=3) 

6º 5,3% (n=1) 26,3%(n=5) 42,1% (n=8) 21,1% (n=4) 5,3% (n=1) 

7º 8,3% (n=1) 41,7%(n=5) 41,7% (n=5) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 

8º 0% (n=0) 15,4%(n=2) 38,5% (n=5) 30,8% (n=4) 15,4% (n=2) 

9º 25% (n=3) 16,7%(n=2) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 23-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação ao 

aproveitamento do tempo de lazer. Niterói. 2020.  

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 22-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

pratica de sexo seguro, conforme o período. Niterói. 2020. 

 

Eu pratico sexo seguro 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 21,4%(n=3) 7,1% (n=1) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 57,1% (n=8) 

2º 14,3%(n=1) 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 85,7% (n=6) 

3º 21,4%(n=3) 0% (n=0) 14,3% (n=2) 28,6% (n=4) 35,7% (n=5) 

4º 10% (n=2) 5% (n=1) 20% (n=4) 10% (n=2) 55% (n=11) 

5º 13,6%(n=3) 13,6%(n=3) 9,1% (n=2) 22,7% (n=5) 40,9% (n=9) 

6º 21,1%(n=4) 5,3% (n=1) 15,8% (n=3) 26,3% (n=5) 31,6% (n=6) 

7º 16,7%(n=2) 0% (n=0) 8,3% (n=1) 25% (n=3) 50% (n=6) 

8º 7,7% (n=1) 7,7% (n=1) 23,1% (n=3) 7,7% (n=1) 53,8% (n=7) 

9º 8,3% (n=1) 25% (n=3) 25% (n=3) 8,3% (n=1) 33,3% (n=4) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico24-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

pratica de sexo seguro. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 23-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comportamentos que envolvem pressa, conforme cada período. Niterói. 2020. 

Aparento estar com pressa 

Período  

Quase 

sempre 

Relativa 

frequência 

Algumas 

vezes Raramente 

Quase 

nunca 

1º 42,9% (n=6) 21,4% (n=3) 35,7% (n=5) 0% (n=0) 0% (n=0) 

2º 42,9% (n=3) 14,3% (n=1) 28,6% (n=2) 14,3%(n=1) 0% (n=0) 

3º 28,6% (n=4) 14,3% (n=2) 35,7% (n=5) 21,4%(n=3) 0% (n=0) 

4º 10% (n=2) 25% (n=5) 50% (n=10) 15% (n=3) 0% (n=0) 

5º 31,8% (n=7) 36,4% (n=8) 22,7% (n=5) 4,5% (n=1) 4,5% (n=1) 

6º 15,8% (n=3) 31,6% (n=6) 47,4% (n=9) 5,3% (n=1) 0% (n=0) 

7º 33,3% (n=4) 41,7% (n=5) 25% (n=3) 0% (n=0) 0% (n=0) 

8º 15,4% (n=2) 23,1% (n=3) 38,5% (n=5) 15,4%(n=2) 7,7% (n=1) 

9º 25% (n=3) 25% (n=3) 25% (n=3) 25% (n=3) 0% (n=0) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 25-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comportamentos que envolvem pressa. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 24-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comportamentos que envolvem sentimentos de raiva e hostilidade, conforme o período. 

Niterói. 2020. 

Eu me sinto com raiva e hostil 

Período  

Quase 

sempre 

Relativa 

frequência 

Algumas 

vezes Raramente 

Quase 

nunca 

1º 0% (n=0) 35,7% (n=5) 28,6% (n=4) 14,3%(n=2) 21,4%(n=3) 

2º 0% (n=0) 42,9% (n=3) 0% (n=0) 14,3%(n=1) 42,9%(n=3) 

3º 0% (n=0) 14,3% (n=2) 21,4% (n=3) 28,6%(n=4) 35,7%(n=5) 

4º 0% (n=0) 10% (n=2) 55% (n=11) 30% (n=6) 5% (n=1) 

5º 22,7% (n=5) 18,2% (n=4) 36,4% (n=8) 13,6%(n=3) 9,1% (n=2) 

6º 10,5% (n=2) 10,5% (n=2) 36,8% (n=7) 31,6%(n=6) 10,5%(n=2) 

7º 16,7% (n=2) 33,3% (n=4) 33,3% (n=4) 16,7%(n=2) 0% (n=0) 

8º 7,7% (n=1) 15,4% (n=2) 30,8% (n=4) 23,1%(n=3) 23,1%(n=3) 

9º 16,7% (n=2) 16,7% (n=2) 8,3% (n=1) 33,3%(n=4) 25% (n=3) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 26-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

comportamentos que envolvem sentimentos de raiva e hostilidade. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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3.2.8 Domínio I: Introspecção 

O domínio Introspecção possui três questionamentos que contemplam pensamentos 

otimistas e sentimentos de desapontamento e tristeza. 

 

Tabela 25-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

pensamentos otimistas, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu penso de forma positiva e otimista 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 7,1% (n=1) 28,6%(n=4) 35,7% (n=5) 14,3% (n=2) 14,3% (n=2) 

2º 14,3%(n=1) 14,3%(n=1) 0% (n=0) 42,9% (n=3) 28,6% (n=2) 

3º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 28,6% (n=4) 42,9% (n=6) 21,4% (n=3) 

4º 0% (n=0) 5% (n=1) 45% (n=9) 40% (n=8) 10% (n=2) 

5º 22,7%(n=5) 9,1% (n=2) 40,9% (n=9) 13,6% (n=3) 13,6% (n=3) 

6º 10,5%(n=2) 10,5%(n=2) 42,1% (n=8) 26,3% (n=5) 10,5% (n=2) 

7º 16,7%(n=2) 16,7%(n=2) 25% (n=3) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 

8º 15,4%(n=2) 0% (n=0) 30,8% (n=4) 30,8% (n=4) 23,1% (n=3) 

9º 0% (n=0) 25% (n=3) 25% (n=3) 33,3% (n=4) 16,7% (n=2) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 27-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

pensamentos otimistas. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 26-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

sentimentos de desapontamento, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu me sinto tenso e desapontado 

Período  

Quase 

sempre 

Relativa 

frequência 

Algumas 

vezes Raramente 

Quase 

nunca 

1º 21,4% (n=3) 28,6% (n=4) 50% (n=7) 0% (n=0) 0% (n=0) 

2º 14,3% (n=1) 14,3% (n=1) 71,4% (n=5) 0% (n=0) 0% (n=0) 

3º 0% (n=0) 21,4% (n=3) 42,9% (n=6) 

14,3% 

(n=2) 7,1% (n=1) 

4º 5% (n=1) 25% (n=5) 50% (n=10) 10% (n=2) 10% (n=2) 

5º 27,3% (n=6) 27,3% (n=6) 31,8% (n=7) 9,1% (n=2) 4,5% (n=1) 

6º 26,3% (n=5) 26,3% (n=5) 31,6% (n=6) 

15,8% 

(n=3) 0% (n=0) 

7º 25% (n=3) 33,3% (n=4) 33,3% (n=4) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 

8º 23,1% (n=3) 15,4% (n=2) 38,5% (n=5) 

15,4% 

(n=2) 7,7% (n=1) 

9º 8,3% (n=1) 33,3% (n=4) 41,7% (n=5) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 28-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

sentimentos de desapontamento. Niterói. 2020. 

  

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 27-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

sentimento de tristeza, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu me sinto triste e deprimido 

Período  

Quase 

sempre 

Relativa 

frequência 

Algumas 

vezes Raramente 

Quase 

nunca 

1º 14,3% (n=2) 7,1% (n=1) 64,3% (n=9) 7,1% (n=1) 7,1% (n=1) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 42,9% (n=3) 14,3%(n=1) 42,9%(n=3) 

3º 0% (n=0) 7,1% (n=1) 21,4% (n=3) 35,7%(n=5) 35,7%(n=5) 

4º 0% (n=0) 15% (n=3) 55% (n=11) 15% (n=3) 15% (n=3) 

5º 22,7% (n=5) 31,8% (n=7) 18,2% (n=4) 27,3%(n=6) 0% (n=0) 

6º 10,5% (n=2) 15,8% (n=3) 42,1% (n=8) 21,1%(n=4) 10,5%(n=2) 

7º 16,7% (n=2) 33,3% (n=4) 33,3% (n=4) 8,3% (n=1) 8,3% (n=1) 

8º 15,4% (n=2) 15,4% (n=2) 53,8% (n=7) 0% (n=0) 15,4%(n=2) 

9º 16,7% (n=2) 16,7% (n=2) 25% (n=3) 16,7%(n=2) 25% (n=3) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 29-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação a 

sentimento de tristeza. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 28-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

satisfação com suas funções, conforme o período. Niterói. 2020. 

Eu estou satisfeito com meu trabalho ou função 

Período  

Quase 

nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Relativa 

frequência 

Quase 

sempre 

1º 14,3%(n=2) 7,1% (n=1) 28,6% (n=4) 35,7% (n=5) 14,3% (n=2) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 14,3% (n=1) 42,9% (n=3) 42,9% (n=3) 

3º 0% (n=0) 0% (n=0) 28,6% (n=4) 35,7% (n=5) 35,7% (n=5) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 50% (n=10) 35% (n=7) 15% (n=3) 

5º 13,6%(n=3) 0% (n=0) 31,8% (n=7) 31,8% (n=7) 27,3% (n=6) 

6º 10,5%(n=2) 26,3%(n=5) 21,1% (n=4) 31,6% (n=6) 10,5% (n=2) 

7º 0% (n=0) 8,3% (n=1) 16,7% (n=2) 50% (n=6) 25% (n=3) 

8º 15,4%(n=2) 0% (n=0) 23,1% (n=3) 46,2% (n=6) 15,4% (n=2) 

9º 16,7%(n=2) 16,7%(n=2) 16,7% (n=2) 50% (n=6) 0% (n=0) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 30-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

satisfação com suas funções. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 29-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

classificação do questionário Estilo de Vida Fantástico, conforme o período. Niterói. 2020. 

Classificação Estilo de Vida Fantástico 

Período  

Necessita 

melhorar Regular Bom 

Muito 

Bom Excelente 

1º 0% (n=0) 7,1%(n=1) 78,6%(n=11) 14,3%(n=2) 0% (n=0) 

2º 0% (n=0) 0% (n=0) 42,9% (n=3) 57,1%(n=4) 0% (n=0) 

3º 0% (n=0) 7,1%(n=1) 35,7% (n=5) 57,1%(n=8) 0% (n=0) 

4º 0% (n=0) 0% (n=0) 65% (n=13) 35% (n=7) 0% (n=0) 

5º 0% (n=0) 36,4%(n=8) 45,5%(n=10) 18,2%(n=4) 0% (n=0) 

6º 0% (n=0) 21,1%(n=4) 52,6%(n=10) 26,3%(n=5) 0% (n=0) 

7º 0% (n=0) 25% (n=3) 66,7% (n=8) 8,3% (n=1) 0% (n=0) 

8º 0% (n=0) 15,4%(n=2) 38,5% (n=5) 38,5%(n=5) 7,7%(n=1) 

9º 0% (n=0) 25% (n=3) 58,3% (n=7) 16,7%(n=2) 0% (n=0) 
Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

Gráfico 31-Caracterização dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF, em relação à 

classificação do questionário Estilo de Vida Fantástico. Niterói. 2020. 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 
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Tabela 30- Dados descritivos dos períodos da graduação em enfermagem da EEAAC/UFF. 

Niterói. 2020. 

Período N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

Limite 

inferior 

do 

intervalo 

de 

confiança 

95% 

Limite 

superior 

do 

intervalo 

de 

confiança 

95% Mínimo Máximo 

1º 14 62,50 7,743 2,070 58,03 66,97 41 75 

2º 7 71,29 8,789 3,322 63,16 79,41 61 84 

3º 14 70,93 10,284 2,749 64,99 76,87 49 84 

4º 20 66,85 6,915 1,546 63,61 70,09 58 79 

5º 22 60,27 11,012 2,348 55,39 65,15 40 81 

6º 19 63,47 10,674 2,449 58,33 68,62 46 84 

7º 12 59,58 9,922 2,864 53,28 65,89 40 70 

8º 13 67,15 12,075 3,349 59,86 74,45 47 89 

9º 12 62,42 10,638 3,071 55,66 69,18 43 77 

Total 133 64,46 10,341 0,897 62,68 66,23 40 89 

Fonte: elaboração da autora, 2020 

 

Tabela 31- Teste ANOVA com as pontuações do Questionário Estilo de Vida Fantástico dos 

graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF. Niterói. 2020. 

ANOVA 

Pontuação 

Soma dos 

Quadrados Gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Entre 

Grupos 

1913,989 8 239,249 2,432  

0,018 

Nos 

grupos 

12201,033 124 98,395     

Total 14115,023 132       

Fonte: elaboração da autora, 2020 
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Tabela 32- Teste de Tunkey para comparações múltiplas entre os períodos da graduação de 

enfermagem da EEAAC/UFF. Niterói. 2020. 

Testes de Tunkey 

Período Comparações Diferença Média Sig. 

1º Período 2o período -8,786 0,606 

  3o período -8,429 0,382 

  4o período -4,350 0,941 

  5o período 2,227 0,999 

  6o período -0,974 1,000 

  7o período 2,917 0,998 

  8o período -4,654 0,951 

  9o período 0,083 1,000 

2º Período 1o período 8,786 0,606 

  3o período 0,357 1,000 

  4o período 4,436 0,983 

  5o período 11,013 0,215 

  6o período 7,812 0,694 

  7o período 11,702 0,252 

  8o período 4,132 0,993 

  9o período 8,869 0,629 

3º período 1o período 8,429 0,382 

  2o período -0,357 1,000 

  4o período 4,079 0,959 

  5o período 10,656 0,052 

  6o período 7,455 0,456 

  7o período 11,345 0,097 

  8o período 3,775 0,986 

  9o período 8,512 0,424 

4º período 1o período 4,350 0,941 

  2o período -4,436 0,983 

  3o período -4,079 0,959 

  5o período 6,577 0,447 

  6o período 3,376 0,978 

  7o período 7,267 0,542 

  8o período -0,304 1,000 

  9o período 4,433 0,950 

5º período 1o período -2,227 0,999 

  2o período -11,013 0,215 

  3o período -10,656 0,052 

  4o período -6,577 0,447 

  6o período -3,201 0,982 

  7o período 0,689 1,000 

  8o período -6,881 0,558 

  9o período -2,144 1,000 

6º período 1o período 0,974 1,000 

  2o período -7,812 0,694 
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  3o período -7,455 0,456 

  4o período -3,376 0,978 

  5o período 3,201 0,982 

  7o período 3,890 0,978 

  8o período -3,680 0,982 

  9o período 1,057 1,000 

7º período 1o período -2,917 0,998 

  2o período -11,702 0,252 

  3o período -11,345 0,097 

  4o período -7,267 0,542 

  5o período -0,689 1,000 

  6o período -3,890 0,978 

  8o período -7,571 0,611 

  9o período -2,833 0,999 

8º período 1o período 4,654 0,951 

  2o período -4,132 0,993 

  3o período -3,775 0,986 

  4o período 0,304 1,000 

  5o período 6,881 0,558 

  6o período 3,680 0,982 

  7o período 7,571 0,611 

  9o período 4,737 0,957 

9º período 1o período -0,083 1,000 

  2o período -8,869 0,629 

  3o período -8,512 0,424 

  4o período -4,433 0,950 

  5o período 2,144 1,000 

  6o período -1,057 1,000 

  7o período 2,833 0,999 

  8o período -4,737 0,957 

Fonte: elaboração da autora, 2020 

 

3.3 RESULTADOS DA TÉCNICA DO MAPA FALANTE 

Após explicar aos graduandos sobre aspectos da pesquisa, aplicar o termo de 

consentimento, o questionário sócio demográfico e saúde e o questionário estilo de vida 

fantástico, foi recolhido todos os impressos e desenvolvida a técnica do Mapa Falante. 

Primeiramente, foi entregue aos participantes uma folha de cartolina amarela e solicitado 

pra expor na forma de desenhos ações que existem na escola de enfermagem que favorecem a 

promoção de saúde dos graduandos. Quando a turma sinalizava que havia finalizado esta 

etapa, era entregue uma folha de cartolina branca para eles retratarem o que gostariam que 

tivesse em sua escola para favorecer a promoção da saúde dos estudantes. 
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Assim, essa mesma dinâmica foi realizada com os 9 períodos do curso de graduação em 

enfermagem. Seguem os resultados dos mapas falantes construídos por cada turma. 

Figura 2 – Mapa Falante 1º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 3 – Mapa Falante 2º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 4 – Mapa Falante 3º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 5 – Mapa Falante 4º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 6 – Mapa Falante 5º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 7 – Mapa Falante 6º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 8 – Mapa Falante 7º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 9 – Mapa Falante 8º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 
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Figura 10 – Mapa Falante 9º Período. Estratégias Promoção da Saúde e Melhorias desejadas. 

Niterói. 2020 

 

 

 
 

 

Para facilitar a compreensão das visões que os graduandos possuem a respeito das 

atividades de Promoção da Saúde que acontecem na EEAAC/UFF e as que gostariam que 

fossem contempladas foi elaborado dois quadros com o resumo dos desenhos realizados pelos 

períodos. 
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Quadro 05-Atividades de Promoção da Saúde que acontecem na EEAAC/UFF, a partir do 

olhar dos graduandos de enfermagem. Niterói. 2020. 

 

PERÍODO AÇÕES RELAÇÕES AMBIENTE OUTROS 

1º Palestras  

Campanhas 

Atendimento 

psicológico 

Aluno e 

Professor 

  

2º Aabb Atlética (2x) 

Esporte 

Yoga 

Cine Clube 

Gata Aurora Diretório 

Acadêmico 

Docinhos 

3º Cine Clube 

Banda 

Esporte 

 Diretório 

Acadêmico 

Biblioteca 

Piscina* 

4º Yoga 

Wi-fi 

Cine Clube 

  Gragoatá* 

Ônibus UFF* 

Piscina* 

Bandejão* 

5º Atendimento 

Psicológico 

Yoga 

Dia livre 

Projeto de Saúde 

Mental 

Cine Clube 

Karaokê 

 Teatro 

Sala de estudo 

Diretório 

Acadêmico 

Microondas 

Geladeira 

 

6º Yoga (3x) Gata Aurora Diretório 

Acadêmico 

Hora de ir 

embora 

Nada (4x) 

7º Projeto de Saúde 

Mental 

Yoga (4x) 

Cine Clube 

Dia livre 

 Pátio da escola 

 

Nada 

8º Yoga Professores 

legais 

Amigos (3x) 

Espaço ao ar 

livre 

Diretório 

Acadêmico 

 

9º Projeto de Saúde 

Mental 

Grupo de pesquisa 

Práticas 

alternativas 

Amigos (5x)  Nada 

Fonte: elaboração da autora, 2020 
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Quadro 06–Atividades de Promoção da Saúde que os graduandos desejariam ter na 

EEAAC/UFF. Niterói. 2020. 

 

PERÍODO AÇÕES RELAÇÕES AMBIENTE OUTROS 

1º Exames  Papel nos 

banheiros 

Local de 

descanso 

Bandejão 

 

2º Atendimento 

psicológico 

Projeto de música 

Aluno e 

professor 

Local de 

descanso 

Bandejão 

Sala de lazer 

Mais natureza 

Salas maiores 

Salas 

confortáveis 

Pátio mais 

agradável 

Cantina com 

preços 

acessíveis 

3º Jornal 

Atendimento 

psicológico 

 Água de 

qualidade 

Tv, jogos 

 

4º Informações dos 

projetos 

 Jogo 

Café 

Água 

Local de 

descanso 

Sala de estudos 

maior 

Computador 

com internet 

Bicicleta 

5º Atendimento 

psicológico 

Mais oferta de 

pesquisa e bolsa 

Ampliação do 

campo de estágio 

 Água gelada 

em todos os 

andares 

Laboratório de 

informática 

funcionando 

Expansão da 

biblioteca 

Expansão da 

sala de estudos 

Local de 

descanso 

Salas maiores 

Mais mesas e 

bancos no pátio 

Laboratório 

maior e com 

equipamentos 

Tempo entre as 

aulas 

Manutenção 

dos elevadores 

Flexibilização 

de horários de 

treinamentos 

no laboratório 
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novos 

Flores no pátio 

6º Karaokê 

Dia livre 

Mais terapias 

naturais gratuitas 

Wi-fi 

Mais bolsas 

Mais metodologias 

ativas 

Atividade Física 

Menos 

cobranças 

Local de 

descanso (4x) 

Bandejão 

Armário para 

os alunos (2x) 

Laboratório de 

informática 

Computador na 

sala de estudos 

Sofás 

Flores no pátio 

(2x) 

Provas com os 

conteúdos 

administrados 

Horário das 

aulas após 8h 

Cantina com 

preços 

acessíveis 

Mais horários 

do Ônibus UFF 

7º Projeto com 

musicoterapia 

Projeto de troca de 

livros 

 Grafites 

Mais cadeiras e 

mesas no pátio 

Biblioteca com 

livros 

atualizados 

Local de 

descanso (2x) 

Tv 

Água 

Pátio mais 

agradável 

Livros além da 

área de saúde 

Elevadores 

seguros 

Cantina com 

preços mais 

acessíveis 

8º Atividade física Empatia 

Professores 

humildes 

Água gelada 

(4x) 

Local para 

descanso (3x) 

Banheiros 

limpos 

Armários 

individuais 

Cadeiras 

confortáveis 

Mais natureza 

Tempo livre 

Piscina 

Estacionamento 

Melhorar o 

aparato 

tecnológico 

Elevadores 

seguros 

9º Atendimento 

psicológico 

 Armários 

individuais 

Bandejão 

Sala 

multimídia 

Local de 

descanso 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Nesta etapa, foi necessário unir todas as informações produzidas pelos participantes do 

estudo, o que permitiu identificar o estilo de vida de estudantes de enfermagem da 

EEAAC/UFF e levantar as ações desenvolvidas nessa instituição, que contribuem para 

Promoção da Saúde dos mesmos.  

Em seguida, buscou-se transformar tais informações em propostas de ações de 

Promoção da Saúde a serem desenvolvidas, fundamentadas nos preceitos das Universidades 

Promotoras de Saúde.   

A partir do questionário “Estilo de Vida Fantástico”, do questionário sócio 

demográfico e de saúde e da técnica do Mapa Falante, reunimos um conjunto de dados 

escritos e visuais, de forma que possam se complementar sem que haja preferência ou 

superioridade de um sobre o outro.  

A partir desta etapa categorizamos os achados em Três Categorias: A primeira 

categoria que emergiu foi denominada “Relações sociais na construção da identidade dos 

sujeitos”. Os dados que compuseram esta categoria foram provenientes dos Domínios 

Família e Amigos, Introspecção, Trabalho e Satisfação do questionário Estilo de Vida 

Fantástico. Por meio da técnica do Mapa Falante emergiram os dados referentes às Relações 

Sociais e as Ações ofertadas pela Escola, e por fim, do questionário Sócio Demográfico e de 

Saúde, emergiram os dados de caracterização do participante quanto à idade, sexo, estado 

civil e moradia. 

A segunda categoria foi denominada “Atitudes salutogênicas frente aos diferentes 

comportamentos”. Os dados que integraram esta categoria foram provenientes dos Domínios 

Atividade Física, Nutrição e Tipo de Comportamento, do questionário Estilo de Vida 

Fantástico. Do Mapa Falante emergiram os dados referentes às Ações ofertadas pela Escola e 

o Ambiente, e por fim, do questionário Sócio Demográfico e de Saúde, observou-se a 

existência ou não de atividades concomitantes ao curso de graduação, tais como monitoria, 

projeto de extensão, estágio extra-curricular, trabalho formal ou informal, dentre outros. 

A terceira categoria que emergiu foi denominada “Condutas associadas ao risco 

aumentado para o surgimento de doenças”. Os dados que integraram esta categoria foram 
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provenientes dos Domínios Tabaco, Álcool, Sono/Cinto de segurança/Estresse/Sexo seguro, 

do questionário Estilo de Vida Fantástico. Do Mapa Falante emergiram os dados referentes às 

Ações ofertadas pela Escola e o Ambiente, e por fim, do questionário Sócio Demográfico e de 

Saúde observou-se a existência ou não de doenças e ano de diagnóstico. 

 

4.1 1ª CATEGORIA: RELAÇÕES SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DOS SUJEITOS 

 

Após a análise dos itens do questionário aplicado aos estudantes, verificou que 86,5% 

dos graduandos de enfermagem eram do sexo feminino e 13,5% do sexo masculino. Em todos 

os períodos a porcentagem de graduandos do sexo feminino é soberana a quantidade de 

graduandos do sexo masculino. Chama a atenção o fato de que entre os estudantes 

participantes do 1º como do 2º período não houve nenhuma participação masculina. 

Quando se consulta o conhecimento popular ou se questiona aos profissionais de 

saúde, é notório o fato de que a enfermagem é uma profissão exercida, majoritariamente, por 

mulheres (COSTA; FREITAS; HAGOPIAN, 2017). No ano de 2012 foi realizado um 

importante estudo que traçou o perfil da enfermagem em múltiplos aspectos, sendo intitulado 

como “Perfil da Enfermagem no Brasil” e realizado pelas seguintes instituições: Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Federação 

Nacional de Enfermeiros (FNE), Ministério da Saúde e a FIOCRUZ/Escola Nacional de 

Saúde Pública (ABEN, 2015). 

A participação masculina na enfermagem é de aproximadamente 15%, abrangendo 

todas as classes de trabalho da enfermagem. Em relação ao número de enfermeiros, esse 

número cai para 12%. Mesmo com baixa representação, este número representa um 

crescimento em relação à década de 1990 (COFEN; FIOCRUZ, 2015). 

Em relação à idade, a maioria dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF é 

jovem, com idade entre 19 a 24 anos, sendo prevalentes essas idades em todos os períodos. O 

desvio padrão (variando entre 1,46 a 4,9) demonstra se tratar de turmas homogêneas, com 

poucos casos que destoaram da prevalência de idade das turmas, sendo mais acentuado no 

primeiro período, cujo um dos participantes tinha 37 anos de idade. 
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No ano de 2018, foi realizada uma importante pesquisa que traçou o perfil 

socioeconômico e cultural dos graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES). A média de idade dos graduandos das IFES foi de 24,4 anos. Do total de estudantes, 

aproximadamente 20% possui menos de 20 anos e 50% dos estudantes estão compreendidos 

na faixa etária de 20 a 24 anos (FONAPRACE, 2019). 

A convivência com familiares e/ou amigos é outro fator importante quando se pensa 

em estilo de vida saudável. A frequência com a qual se tem alguém para conversar coisas que 

são importantes para si e o ato de dar e receber afeto são fatores que interferem no Estilo de 

Vida, sendo pontuados no Questionário Estilo de Vida Fantástico. Na caracterização dos 

participantes, a partir do questionário sócio demográfico e de saúde, pode-se observar que a 

maioria dos graduandos é solteira e que residem com outras pessoas. 

Segundo Fonaprace (2019), a proporção nacional de solteiros graduandos das 

Instituições Federais de Ensino Superior é de 85,5%. Mesmo sendo a maioria jovem e 

solteira, percebe-se que quase a totalidade dos estudantes não reside sozinho. Neste item do 

questionário, pedia também para especificar com quem dividia moradia e dentre as respostas 

encontramos participantes que dividem a casa com familiares, companheiros, amigos, outros 

estudantes em repúblicas e animais de estimação. Bourdieu considera que as estruturas sociais 

exercem um papel importante na formação das subjetividades dos indivíduos (SEBIM; 

SILVA; SANTOS, 2011). 

Conforme os dados já apresentados no questionário sócio demográfico e de saúde, 

aproximadamente 94% dos graduandos de enfermagem declararam residir com outros 

indivíduos, como familiares, companheiros, amigos, outros estudantes em repúblicas e 

animais de estimação. Com isso, compreende-se que a maioria destes graduandos possui 

pessoas próximas com quem podem conversar e manter relações afetivas. 

O domínio Família e Amigos do questionário Estilo de Vida Fantástico possuem duas 

questões. Na primeira questão, foi unânime a resposta de que quase sempre tem alguém para 

conversar coisas importantes. A segunda resposta com maior prevalência foi que com 

Relativa frequência tem alguém para conversar coisas que são importantes. Tais questões são 

as de maiores pontuações, que agregam valor para um estilo de vida promotor de saúde.  

No segundo questionamento desse domínio, a resposta em maior número foi relativa 

ao item de que quase sempre dá e recebe afeto. A segunda resposta de maior prevalência foi 

com que com Relativa frequência dá e recebe afeto. Como explicitado anteriormente, tais 
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questões são as de maiores pontuações, que agregam valor para um estilo de vida promotor de 

saúde.  

Chama-nos a atenção o fato de que em ambos os questionamentos, o 5º e 8º período 

possuíram porcentagens bem menores de resposta na coluna de maior pontuação quando 

comparado com os demais períodos. 

A nova rede de amizade criada no ambiente universitário, culminado em um novo 

processo de socialização diferenciado do até então, pode contribuir para o elevado índice de 

acadêmicos que possuem alguém para conversar e dar e receber a feto. O estudante que possui 

pessoas da família, ou outras pessoas também consideradas importantes, as quais ela possa 

dividir os seus sentimentos de felicidade ou tristeza, tem maiores chances de apresentar um 

estilo de vida promotor da saúde (VARGASA; REDKVAB; CANTORANIC; 

GUTIERREZD, 2015). 

O bom relacionamento com outras pessoas que se encontram ao seu redor é um 

componente importante para o bem estar do indivíduo, principalmente para o graduando que 

passa grande parte do dia dentro da universidade, podendo impactar diretamente na sua saúde 

mental. 

O Guia das Universidades Saudáveis traz informações a respeito das relações 

interpessoais, afirmando que se refere às interações entre duas ou mais pessoas e com 

importância na comunicação através da qual obtém informações do seu ambiente. Tais 

relacionamentos ocorrem em uma variedade de contextos, como família, estudo e ambiente de 

trabalho (ALAYO et al, 2013). 

Outro assunto que surgiu no Mapa Falante foi o relativo às Relações interpessoais na 

EEAAC/UFF. Amizades criadas no ambiente universitário, incluindo os colegas de turma, os 

graduandos dos demais períodos, os professores e todo o corpo administrativo, que dá suporte 

para o funcionamento da Universidade, gera um novo processo de socialização diferenciado, 

que a maioria destes indivíduos ainda não tinha vivenciado. 

As Relações Interpessoais aparecem como ponto positivo dentro da Universidade e 

são relatados pelos alunos do 1º, 2º, 6º, 8º e 9º período. Dentre estas relações, tais graduandos 

destacam a relação com os professores,  amigos e com animais de estimação como a gata 

aurora, que vive no jardim da EEAAC/UFF. 
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No questionário Sócio Demográfico e de Saúde se pode observar a presença 

significativa da Relação entre o animal e o homem. Um dos graduandos participantes 

respondeu ter 1 filho e ao lado escreveu que se trata de sua gata, enquanto outro na pergunta 

sobre se o participante dividia moradia com alguém a resposta foi que sim, com sua gata.  

À medida que a capacidade subjetiva dos seres humanos evoluiu, o olhar sobre os 

animais foi se diferenciando, e se antes serviam apenas para usufruto da espécie humana, hoje 

nos parece que ocupam um novo espaço nessas relações. Espaço este marcado pela 

proximidade e estabelecimento de vínculos afetivos entre essas duas espécies (MORAES; 

MELLO, 2017). 

Foi realizado um estudo Fenomenológico sobre a convivência com animais de 

estimação, dentre os resultados é possível observar que os sentimentos associados com a 

relação foram de amor e carinho. Os benefícios associados à convivência com o animal de 

estimação foram o companheirismo, a alegria, o desenvolvimento de maior compaixão e a 

ajuda que podem oferecer na cura de algumas doenças. Os animais também foram citados 

como membro da família (GIUMELLI; SANTOS, 2016). 

Em relação à amizade construída durante a graduação, foi possível observar a presença 

do amigo como alguém que promove sua saúde. Os graduandos registraram diversas vezes, na 

mesma cartolina, desenhos sobre a amizade construída. 

A entrada no ensino superior acarreta um afastamento da unidade familiar e modifica 

as relações interpessoais estabelecidas desde a infância e a adolescência. No início da 

graduação todos os colegas tendem a se relacionar bem entre si a fim de constituir uma rede 

de apoio para o enfrentamento das dificuldades. Quanto mais apoiados os discentes se 

sentirem, melhor emocionalmente eles estarão para enfrentar os desafios inerentes ao ingresso 

no ensino superior. No decorrer da graduação, é esperado que os discentes constituam laços 

de amizade com colegas com os quais apresentam afinidades de interesses e recorram a eles 

quando se deparam com adversidade acadêmica ou pessoal (SANTOS; OLIVEIRA; DIAS, 

2015). 

A figura do professor nesse contexto recebeu aprovação e críticas. Dentre os 

estudantes de diferentes períodos encontramos os que destacaram o Professor como 

importante para Promoção da Saúde dos graduandos, como os considerados “professores 

legais”. Em contrapartida, ao relatarem o que desejariam que tivesse na Escola para sua 

Promoção da Saúde afirmaram desejar “Professores humildes” e “Amizade entre professores 

e alunos”. 
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Ao longo da graduação, O estudante passará a conviver com um número grande de 

docentes em cada um dos períodos, com posturas e formas de ensino diferentes. Uma relação 

amigável faz com que os alunos se sintam acolhidos, se sintam representados e ouvidos. É 

natural que dessas relações floresçam a amizade e a admiração dos discentes pelos docentes e 

vice-versa. Da mesma forma, é possível observar professores que ainda desenvolvem a 

educação bancária. Na técnica do Mapa Falante os graduandos citaram o desejo por mais 

empatia nas relações com os docentes e menos cobranças por parte deles. 

Da igual forma que os comportamentos individuais são construídos com a participação 

e autonomia dos sujeitos, a construção do conhecimento deveria ser realizada a partir da 

fundamentação teórica de Paulo Freire, principalmente nos conceitos de dialogicidade, 

emancipação, liberdade, autonomia, contextualização e compartilhamento.  

Não se trata de um favor que pode ou não ser concedido, o educador que não 

considera a curiosidade, preferências, inquietudes e linguagens do educando transgride os 

princípios éticos da educação reprimem a liberdade do educando (FREIRE, 2016). A melhor 

educação é aquela capaz de promover a participação dos envolvidos, incentivando-os à 

reflexão, ao diálogo, à criatividade e à autonomia, valorizando-os durante todo o processo de 

ensino-aprendizado. 

Ao examinar o estilo de vida e sua relação com o sofrimento psíquico e enfrentamento 

de estudantes do ensino superior em uma Universidade da Irlanda, pesquisadores encontraram 

múltiplos fatores de riscos. Assim, 41,9% dos participantes relataram intenso sofrimento 

psicológico, sendo os estudantes de Enfermagem os mais comprometidos, quando 

comparados aos seus colegas de formação em outras áreas (DEASY; COUGHLAN; 

PIRONOM; JOURDAN; MCNAMARA, 2015). 

No estudo em tela, a prevalência de graduandos que responderam pensar de forma 

positiva e otimista “Algumas Vezes” ou com ”Relativa Frequência” totalizou 60,37% dos 

alunos. A segunda resposta que mais apareceu nesta questão foi “Quase Sempre”, com 

22,55% dos graduandos. Logo, percebe-se que são poucos os graduandos que Quase Nunca 

ou Raramente conseguem ter pensamentos positivos e otimistas. 

 Em relação a se sentir tenso e desapontado, o quadro 32 revela uma maior prevalência 

de respostas de que “Algumas Vezes” possuem tal sentimento, correspondendo a 47,56% dos 
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graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF. Apenas 13% de relatam “Raramente” ou 

“Quase Nunca” se sentirem desta forma.  

 Ao articular algumas respostas sobre o sentimento de tristeza e depressão percebe-se 

que a maior prevalência de respostas é que “Algumas Vezes” os graduandos se sentem desta 

forma (38,70%), seguida da resposta “Raramente” ou “Quase Nunca”. Na pesquisa em tela 

36% dos graduandos afirmaram que dificilmente possuem tal sentimento e, por fim, 24,42% 

dos graduandos disseram que “Quase Sempre” ou com “Relativa Frequência” encontram-se 

tristes ou deprimidos.  

Trata-se de valores muito próximos, que requer a atenção redobrada das universidades 

em seus programas e projetos, visto que os graduandos mesmo possuindo familiares e amigos 

próximos para conversar, oferecer carinho e afeto, e apoiá-los ainda assim, se sentem tensos, 

desapontados, tristes e depressivos. A depressão tem sido reconhecida como um importante 

problema de saúde no mundo de hoje, causando considerável sofrimento às pessoas, atingindo 

números elevados de indivíduos. 

 A depressão pode ser caracterizada a partir de sintomas como alterações no humor 

(tristeza) no comportamento (introspecção), nos padrões de pensamento, em queixas físicas 

(sono, alimentação, álcool, tabagismo) e com alto risco de suicídio (CARLETO; MOURA; 

SANTOS; PEDROSA, 2018). 

 Um estudo realizado em 2014, com graduandos de enfermagem de uma Instituição de 

ensino em Brasília, identificaram uma prevalência de depressão mínima equivalente a 62,6% 

dos casos investigados e em torno de 25,2% de casos de depressão leve a moderada. No 

período do estudo, a depressão foi uma condição presente também no estágio de moderada a 

grave (10,9%) e depressão grave (1,1%) nos graduandos desta instituição (CAMARGO, 

SOUZA E OLIVEIRA, 2014). 

Um estudo da Revisão Integrativa discorreu sobre um programa realizado numa 

Universidade sobre prevenção ao suicídio entre discentes, agravo identificado como a 

segunda principal causa de morte entre estudantes universitários. O programa que previne o 

suicídio no campus universitário é desenvolvido pelos próprios professores da disciplina 

“Enfermagem em Saúde Mental”, por meio de cursos sobre as questões relacionadas à saúde 

mental, as habilidades que podem ser desempenhadas, o envolvimento com grupos de apoio e 
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a busca por novas oportunidades que possam ajudar no desenvolvimento e aprimoramento dos 

serviços voltados para a comunidade universitária (COOK, 2011). 

Em estudantes universitários, a ideação suicida pode se apresentar em um momento 

particularmente importante seja pela saída da adolescência e entrada na idade adulto jovem, 

e/ou pelas adversidades vivenciadas na vida acadêmica. Embora o número de estudos 

específicos sobre ideação suicida e estudantes de enfermagem seja pequeno, em praticamente 

todos eles, os preditores encontrados foram semelhantes: existência de transtornos 

psiquiátricos, como depressão, ansiedade e abuso de substâncias, e questões externas 

referentes aos hábitos e vivências peculiares da população médica e de enfermagem 

(MARCELIANO; JURADO, 2019). 

Um dos pontos levantados na Técnica do Mapa Falante relativo às ações de Promoção 

da Saúde na EEAAC/UFF foi sobre o atendimento psicológico. Esse tema gerou divergências 

de informações entre os períodos. O 1º e o 4º período sinalizam ser um ponto positivo na 

EEAAC, em contrapartida, o 2º, 3º, 5º e 9º período incluem como ponto de melhoria para 

Promoção da Saúde dos graduandos. O que se pode observar é que realmente existe um 

Programa de Apoio Psicológico para os graduandos, contudo é pouco divulgado com 

quantidade limitada de atendimentos que dificulta os estudantes em receber tal apoio.  

A Universidade é responsável pela formação integral dos profissionais, incluindo 

aspectos humanísticos, científicos e tecnológicos e realizando atividades para o 

desenvolvimento humano (ALAYO et al, 2013). Segundo Czeresnia e Freitas (2016) a 

Promoção da Saúde incorpora elementos físicos, psicológicos e sociais. 

Como se pode observar, o serviço de Apoio Psicológico já existe na Instituição, mas 

precisa de atenção e divulgação quanto ao seu funcionamento além de aprimoramento. O 

ingresso na Universidade apresenta desafios, sendo importante oferecer programas e preparar 

o graduando de enfermagem para os desafios da carreira. 

A literatura evidencia que a transição do ensino médio para o ensino superior é 

complexa e pode envolver importantes desafios para aqueles que iniciam a vida universitária, 

além de exigir do estudante inúmeras habilidades para lidar com tais desafios e ser bem 

sucedido no ambiente acadêmico (SOARES et al, 2014). 

A adaptação ao novo contexto costuma ser desafiadora para a maioria dos estudantes 

em seu período inicial na trajetória acadêmica, pois a maioria deles enfrenta tarefas 

complexas em âmbito acadêmico (novos ritmos e estratégias de aprendizagem, sistemas de 
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ensino e avaliação), social (novos padrões de relacionamento, além da ampliação da rede 

social), pessoal (estabelecimento de um sentido mais forte de identidade) e vocacional, com a 

definição de metas de carreira (MORENO; SOARES, 2014). 

Ramos, Andrade, Jardim, Ramalhete, Pirola e Egert (2018) relatam diversas atividades 

de intervenções psicológicas aos graduandos realizadas em uma Universidade do Espírito 

Santo. Dentre as atividades, os autores citam o Projeto "Sou Universitário e agora? Uma 

preparação psicológica para a vida acadêmica", o Projeto de Acolhimento e Triagem 

Psicológica (Triapsi), o Serviço de Atenção Psicológica ao Graduando (Sapsig) que incluem 

Oficina de Habilidades Sociais, de Orientação aos Estudos, de Controle da Ansiedade e 

Enfrentamento do Estresse e Oficinas com temáticas específicas, além de Psicoterapia 

individual e do Projeto "Educação para a Carreira (E-car)". 

As experiências dos programas nas universidades são numerosas e com diferentes 

modalidades, desenvolvidas com as funções de bem-estar universitário por meio de atividades 

assistenciais e de promoção da saúde (PERU, 2010). 

Alguns períodos pontuaram a positividade dos Programas de Promoção a Saúde 

Mental e atividades desenvolvidas em alguns programas como o Cine Clube e o Karaokê. 

Outros períodos solicitaram a expansão de tais programas bem com a inclusão de outros 

projetos que envolvam a música, que estimule a troca de livros e melhoraria na divulgação 

dos programas, projetos e demais atividades que já existem na Escola de Enfermagem. 

É importante destacar as atividades desenvolvidas na escola pelo projeto denominado 

“Práticas Alternativas”. Esta atividade de extensão engloba a realidade dos alunos e foi muito 

citada entre os participantes de todos os períodos do curso, principalmente a prática da Yoga. 

Moura e Rodrigues (2018) listaram as atividades de promoção da saúde realizadas pela 

Faculdade de Ciências da Saúde que possibilitaram a inserção da faculdade nas RIUPS, como, 

por exemplo, presença de espaços coletivos de promoção da saúde, atividades de ensino como 

grupos de pesquisa, laboratórios e observatórios, uma agenda permanente de eventos de 

promoção da saúde, múltiplos veículos de comunicação, atividades que integram 

ensino/pesquisa/extensão, ligas acadêmicas, projeto de mentoria estudantil, conferências e 

programas. 

Por fim, no último domínio do questionário Fantástico existe uma pergunta a respeito 

da satisfação com as atividades desenvolvidas em determinado trabalho ou função, conforme 

exposto no quadro 34. Ao unificar algumas respostas, observou-se que a mais prevalente foi 
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que a maioria está satisfeito com “Relativa Frequência” ou “Quase Sempre”, totalizando 

58,37% das respostas. Em segundo lugar, com 26,94% dos graduandos se sentem satisfeitos 

“Algumas Vezes” e por fim, em terceiro lugar, 12,8% seguem “Quase Nunca” ou 

“Raramente” satisfeitos. 

Não foi encontrado na literatura justificativa que explique a razão pela qual a maioria 

dos estudantes está satisfeita com suas funções, mesmo levando-se em consideração algumas 

respostas divergentes tais como, sentirem-se desapontados, tensos, tristes e depressivos. O 

que se pode inferir é que o ingresso numa Universidade Pública Federal é um desafio, um 

sonho, um desejo que requer foco e compromisso durante um tempo de suas vidas, justamente 

no período da adolescência (visto a prevalência da idade média dos graduandos), cercado de 

indecisões e oportunidades.  

Imagina-se que superar as dificuldades e ser aprovado nos processos seletivos e 

alcançar uma vaga em tais Instituições simbolizem a realização de um projeto para a maioria 

desses graduandos e seus familiares. Dessa forma, mesmo com todos os fatores que 

interferem no estilo de vida dentro da universidade, esta não é uma preocupação dos 

graduandos que estão visando a finalização da graduação e entrada no mercado de trabalho. 

 

4.2 2ª CATEGORIA: ATITUDES SALUTOGÊNICAS FRENTE AOS DIFERENTES 

COMPORTAMENTOS  

 

Nesta categoria, utilizaremos os domínios sobre Atividade Física, Nutrição e Tipos de 

Comportamento do Questionário estilo de vida fantástico além dos dados que emergiram 

relativos às atividades complementares as ações da universidade respondidas pelos 

graduandos no questionário sócio demográfico e de saúde e sobre espaço físico, a partir do 

Mapa Falante.  

Nos últimos anos observamos que a vida se torna cada vez mais sedentária e o hábito 

de realizar alguma atividade física é cada vez menor, o que pode gerar vários problemas de 

saúde. Devido a isto, é necessário que as Universidades incentivem esse tipo de atividade em 

suas rotinas diária, que os ajudará a relaxar e sair da rotina (ALAYO et al, 2013). 
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Os próximos dois itens do Questionário Estilo de Vida Fantástico relatam a respeito de 

assuntos relacionados às atividades físicas desempenhadas. A diferença entre as duas 

questões, é que a primeira se refere a atividades físicas propriamente dita, desempenhadas 

visando a promoção da saúde física, mental ou bem estar. Na segunda questão são atividades 

relacionadas ao cotidiano como trabalho doméstico, jardinagem, caminhadas, subir escadas, 

dentre outros. 

A maioria das respostas é similar em quase todas as turmas, com exceção do 7º 

período. Mais da metade dos graduandos de enfermagem da EEAAC/UFF não realiza 

atividades físicas propriamente ditas, não ocorrendo nenhuma pontuação no escore geral de 

classificação do questionário Estilo de Vida Fantástico, como se pode observar na coluna 

“Menos de 01 vez por semana”. O maior escore relacionado foi na turma do 7º período, no 

qual 30,77% dos graduandos relatam realizar atividades físicas vigorosamente 05 ou mais 

vezes na semana. 

Em relação às atividades cotidianas desempenhadas, há um número maior de 

graduandos que realiza ao menos 1-2 vezes por semana e essa frequência se altera 

aleatoriamente entre as turmas. Os períodos que mais pontuaram no escore geral foram o 6º e 

8º período, no qual quase 40% dos graduandos afirmaram realizar tais atividades 05 ou mais 

vezes por semana. 

Segundo Vargasa, Redkvab, Cantoranic e Gutierrezd (2015) estudos vem mostrando 

que o nível de atividade física dos jovens tende a diminuir conforme o passar dos anos dentro 

da Universidade, inclusive os matriculados em cursos da área da saúde. Esta afirmação não se 

manteve neste estudo em tela, no qual os valores não mostraram um padrão de respostas, 

crescente ou decrescente, das atividades. 

Somando a frequência de atividade física propriamente nas colunas “03 vezes na 

semana”, “04 vezes na semana” e “05 ou mais vezes na semana”, todos os períodos tiveram 

em torno de 30% dos graduandos realizando atividades físicas (corrida, bicicleta) 

minimamente 03 vezes na semana ou mais. Ou seja, 70% dos participantes se encontram no 

grupo dos que praticam tais atividades 02 vezes por semana ou menos ou que não praticam 

nenhuma atividade desse cunho. 

Somando a frequência de atividades cotidianas nas colunas “03 vezes na semana”, “04 

vezes na semana” e “05 ou mais vezes na semana”, a maioria dos períodos tiveram em torno 
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de 50% dos graduandos realizando atividades físicas (tais como caminhada, trabalhos de casa) 

pelo menos 03 vezes na semana ou mais. 

O exercício físico é uma forma de lazer e de restaurar a saúde diante dos efeitos 

nocivos que a rotina estressante do trabalho ou do estudo acarreta. Ao contrário disso, o estilo 

de vida sedentário é associado ao aumento da morbimortalidade, responsável por diversas 

enfermidades de natureza crônico-degenerativas, além da diminuição da capacidade funcional 

laborativa e também na expectativa de vida da população (JESUS; OLIVEIRA; BADARÓ; 

FERREIRA, 2017). 

Na técnica de produção de dados Mapa Falante, outra atividade que chamou atenção 

foi à prática de esporte, o a participação no time de futebol da EEAAC/UFF, incluindo banda 

e torcida. Estudantes do 6º e 8º períodos reforçaram a necessidade do incentivo a realização 

de atividades físicas pela instituição. 

A universidade deve promover em seus programas curriculares a inclusão de 

atividades esportivas e artísticas. Participar de atividades grupais, esportivas, artísticas e 

recreativas também ajuda a desenvolver outras habilidades, como o trabalho em equipe, a 

capacidade de trabalhar sob pressão, liderança, dentre outros fundamentais para o 

desenvolvimento profissional. Em relação ao desenvolvimento pessoal é importante ressaltar 

a melhora da condição física, melhora da função mental, sensação de bem-estar e contribuição 

para estabilidade emocional (ALAYO et al, 2013). 

A implementação de um programa de exercícios físicos nos Estados Unidos da 

América (EUA) integrou Veteranos de Guerra com os Universitários, de forma a beneficiar a 

saúde física e mental de ambos os grupos. Os incentivos para a participação no programa e a 

prática dos exercícios incluíam a oportunidade dos graduandos de enfermagem utilizar as 

instalações de exercícios do campus, bem como utensílios para uso durante e após as 

atividades, exemplo, garrafas de água, equipamentos esportivos, vestuário para a prática 

(camisas e shorts) e cadernos (BURGESS; THABAULT; KIERNAN; FLAHERTY; 

LEESTMA, 2019). 

No Mapa Falante, além das colocações que surgiram a respeito da prática de esportes e 

atividades físicas, os graduandos pontuaram também aspectos sobre a nutrição. Nesse sentido, 

identificam a existência de micro-ondas e geladeira como pontos positivos na EEAAC/UFF, 

facilitando uma dieta mais saudável. Outros graduandos sugerem a existência de uma unidade 
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de Bandejão dentro da Escola, com a figura da profissional nutricionista orientando na 

elaboração do cardápio. 

Os hábitos alimentares podem ser influenciados pelo ingresso na Universidade. 

Compreende-se que atitudes alimentares desfavoráveis à saúde contribuem para possíveis 

riscos de desenvolvimento de transtornos alimentares em graduandos (COSTAL; 

CARLETOU; SANTOS; HAASL; CONÇALVES; PEDROSA, 2018). 

Estudiosos afirmam que as modificações no consumo alimentar que contribuem para o 

ganho de peso estão relacionadas ao aumento do consumo de alimentos fora de casa, como 

em restaurantes, padarias, redes de fast food, dentre outros locais, podendo estar relacionados 

ao desenvolvimento das doenças crônicas (MANIGLIA; SANTOS; OLIVEIRA; RIBEIRO, 

2018). 

O Domínio Nutrição do questionário Estilo de Vida Fantástico é composto por 03 

perguntas que tratam a respeito dos hábitos alimentares e do peso dos graduandos. 

Os graduandos da área da saúde possuem maiores esclarecimentos sobre a importância 

da adoção de hábitos de vida saudáveis, contudo parece que não colocam este conhecimento 

aprendido no curso em prática. Assim, a promoção da saúde a partir de medidas favoráveis 

para essa população, de maioria jovem em processo de formação profissional, pode estar 

sinalizando fragilidade em termos de condição de vida física (COSTAL; CARLETOU; 

SANTOS; HAASL; CONÇALVES; PEDROSA, 2018). 

Durante a graduação, o estudante passa mais tempo na universidade do que dispõe 

para ficar em sua residência. São múltiplas tarefas, responsabilidades, aulas em diferentes 

locais, ensino teórico prático, trabalhos, seminários, provas práticas e teóricas, dentre outras 

atividades. Com a atenção voltada para a vida acadêmica, percebe-se que muitos colocam em 

segundo lugar diversos aspectos relacionados ao seu estilo de vida, promoção de saúde ou até 

mesmo ao seu bem estar, como por exemplo, a alimentação. 

 A soma dos graduandos de enfermagem que responderam possuir uma dieta 

balanceada com “Relativa Frequência” ou “Quase Sempre” corresponde a 40% ou mais. A 

exceção se dá justamente no 4º, 5º e 6º período. A este fato poderíamos correlacionar à 

entrada do graduando de enfermagem no cenário hospitalar, com disciplinas específicas do 

curso de enfermagem e o início do ensino teórico prático.  

Pesquisadores afirmam que esta característica de consumo é motivada pela economia 

de tempo na organização do armazenamento e preparo dos alimentos e afirmam que esta 
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realidade é bastante evidente em indivíduos em fase acadêmica, quando as responsabilidades 

da vida estudantil, associadas a mudanças sociais, dificultam a possibilidade de uma 

alimentação mais natural e saudável (MANIGLIA; SANTOS; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2018). 

 Segundo um estudo realizado pelos autores Urbanetto, Rocha, Dutra, Maciel, 

Bandeira, Magnago (2019) com graduandos de enfermagem sobre estresse/sobrepeso 57,9% 

responderam que não consideram que sua alimentação seja saudável e 44,2% dos estudantes 

afirmam que realizam a troca das principais refeições do dia por lanches rápidos. O maior 

percentual de estudantes (74,7%) costuma realizar as refeições assistindo TV, mexendo no 

celular, tablet ou computador e em situações de estresse, 66,3% dos estudantes responderam 

que tender a sentir mais vontade de comer. 

A última questão da temática se refere aos quilos acima ou abaixo do peso ideal. Este 

item trouxe alguns questionamentos por parte dos participantes, visto aqueles que se 

encontrava em seu peso considerado adequado. Conforme as opções de respostas o mínimo de 

intervalo seria 02 quilos, não tendo uma opção “0 kg” para contemplar uma parcela dos 

participantes. Outra crítica para este item é o fato dele não especificar se este intervalo está 

acima ou abaixo do peso dos graduandos de enfermagem.  

Maniglia, Santos, Oliveira e Ribeiro (2018) realizaram um estudo no qual foi possível 

concluir que os graduandos de enfermagem avaliados eram predominantemente sedentários, 

encontravam-se acima do peso corporal e apresentavam baixo consumo de frutas e hortaliças, 

ingestão hídrica insuficiente e consumo elevado de açucares e gordura. 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO, 2016) nas últimas décadas, a obesidade tem sido relacionada às 

mudanças sócio comportamentais, ao consumo de alimentos calóricos, bem como ao aumento 

do conteúdo calórico de cada refeição e nas alimentações feitas fora de casa. O estresse 

psicológico pode contribuir para o ganho de peso e obesidade, considerando que a ansiedade 

pode levar ao aumento da ingestão de alimentos, ao controle inadequado do apetite e à 

compulsão alimentar. 

A maior parte dos participantes do estudo em tela se encontra com 02 kg acima do seu 

peso ideal. Em segundo lugar de prevalência de respostas, temos uma parte considerável de 

graduandos de enfermagem com mais de 08 kg do seu peso adequado. A partir dos 

pressupostos levantados, pode-se dizer que a baixa qualidade da alimentação e o sedentarismo 
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representam riscos para o acúmulo de gordura corporal, podendo levar ao desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis ainda na juventude. 

Urbanetto, Rocha, Dutra, Maciel, Bandeira, Magnago (2019) reforçam em seu estudo 

que um estilo de vida saudável também auxilia na redução dos níveis de ansiedade em 

situações de estresse e tais situações se mostraram prejudiciais em relação ao excesso de 

alimentos ingeridos e ao sobrepeso. 

É importante considerar que os graduandos de enfermagem devem saber sobre a 

importância de uma alimentação de boa qualidade e as suas múltiplas vantagens, contribuindo 

na promoção de estilos de vida saudáveis. Tal conhecimento é importante não apenas para 

melhoria de sua própria saúde, bem como dos indivíduos que serão assistidos por este 

profissional. Devido a esta realidade, as Escolas de Enfermagem deveriam inserir disciplinas 

da área da Nutrição na formação dos futuros enfermeiros. 

Em relação ao Tipo de Comportamento dos graduandos de enfermagem da 

EEAAC/UFF, a resposta mais prevalente no questionário Estilo de Vida Fantástico foi que 

aparentam estar com pressa “Algumas vezes” (36,24%), em segundo lugar, com 27,99% dos 

acadêmicos aparentam estar com pressa com “Relativa Frequência” e em terceiro lugar, com 

23,61% os acadêmicos responderam que estão “Quase Sempre” aparentando estar com pressa. 

A quantidade de graduandos que responderam “Raramente” ou “Quase Nunca” foi de 

12,98%.  

O questionário sócio demográfico e de saúde aborda a existência de outras atividades 

concomitantes ao curso de graduação. Assim, foi possível observar que, com o avanço dos 

períodos há um aumento de outras atividades acadêmicas, tais como monitoria, projeto de 

extensão, projeto de iniciação científica, dentre outros e também um aumento de indivíduos 

que buscam conciliar graduação com trabalho remunerado. 

Alguns estudos têm mostrado que a exposição dos acadêmicos às cargas de trabalho 

de enfermagem se assemelha à exposição dos profissionais já inseridos no mercado de 

trabalho. Tal semelhança deve ser considerada, a fim de evitar a formação de um futuro 

profissional com os mesmos comprometimentos que hoje acometem os trabalhadores de 

saúde. É necessário que intervenções sejam aplicadas ainda na vida acadêmica desta categoria 

profissional (SOUZA et al, 2018). 
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No mesmo artigo, Souza et al (2018) refere outro estudo que demonstrou que 57,5% 

dos discentes de enfermagem exercem algum tipo de atividade remunerada e o percentual de 

trabalho remunerado cai drasticamente quando comparado a estudos realizados em 

instituições que oferecem o Curso de Graduação em Enfermagem, em período integral, 

explicado pela dificuldade em conciliar as múltiplas atividades e suas cargas horárias. 

De acordo com o estudo em tela, poucos graduandos de enfermagem participantes, 

exercem atividades laborais remuneradas. Em contrapartida, o número de graduandos que 

realizam outras atividades acadêmicas tais como monitoria e projetos de extensão e de 

iniciação científica é crescente conforme o avanço dos períodos acadêmicos, representando 

quase que a totalidade em determinadas turmas. 

É importante ressaltar que o excesso de atividades concomitantes poderá interferir em 

problemas de saúde ao acadêmico, estresse, cansaço, baixo rendimento, dificuldade de 

assimilar os conteúdos, dentre outros determinantes necessários para atingir um estilo de vida 

saudável. 

Sobre as múltiplas atividades desempenhadas pelos graduandos de enfermagem, pode 

favorecer a fadiga, descrita como sensação opressiva e sustentada de exaustão, com 

capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental (OPAS, 2018), essa exaustão pode 

ser atribuída a vários hábitos ou rotinas, como falta ou excesso de exercício, maus hábitos 

alimentares, abuso de álcool e drogas, algumas doenças e medicamentos, baixa qualidade do 

sono e estresse. 

Segundo estudo realizado por Amaducci, Mota e Pimenta (2010) sobre a fadiga em 

graduandos de enfermagem, foi possível verificar a partir dos resultados que as causas da 

fadiga são: 44% relacionadas às características do curso como carga horária alta, excesso de 

disciplinas, avaliações e aulas exaustivas; 31,2% atribuída à sobrecarga diária e falta de tempo 

para realizar suas atividades, o que somam mais de 75% das queixas. Os outros 25% estão 

listados da seguinte forma: distúrbios de sono (26,4%); distância entre casa e faculdade e 

condições de transporte (22,2%); desgastes emocionais (19,6%); problemas de saúde ou 

financeiros, inadequação alimentar, esforço físico, falta de atividade física e dormir demais 

(9%); falta de lazer e descanso (6,3%); atividades extracurriculares ou aquelas sem relação 

com a formação profissional (5,8%); relacionamento interpessoal conflituoso (5,3%) e 

mudança de rotina (2,6%). 
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O acúmulo de tarefas, as cobranças, os problemas institucionais, as exigências da vida 

pessoal e social, as expectativas e preocupações com o mundo do trabalho e o relacionamento 

interpessoal entre os alunos são alguns fatores associados à ocorrência de níveis elevados de 

estresse entre os discentes de diversas áreas de formação. Tal estudo revelou que a atividade 

acadêmica pode ser fonte de estresse, ao caracterizar 73,7% dos alunos em alguma fase desse 

estado (SANTANA et al, 2018). 

Quando o organismo experimenta uma sensação de esgotamento, aumenta a chance da 

perda de controle emocional e psicológico, podendo apresentar-se por meio de diversos 

sintomas físicos e psicológicos o surgimento de determinadas doenças. 

Mesmo que grande parte dos graduandos aparente estar com pressa, o sentimento de 

raiva e hostilidade não acompanha estes. Dos participantes do estudo, 40,29% responderam 

que “Raramente” ou “Quase Nunca” se sentem com raiva ou hostil. A prevalência de 

respostas foi que “Algumas Vezes” possuem este sentimento. 

Os estudantes de enfermagem, mesmo tendo durante sua formação profissional focada 

no cuidado com ao outro, não têm contemplado em sua grade curricular uma disciplina que 

oriente sobre a importância do autocuidado como prática indispensável para a manutenção, 

apreciação, valorização na continuidade da vida (SOUZA; SANTOS; SILVA; SILVA; 

SILVA; CUNHA, 2018). 

O trabalho e as posturas adotadas diante das tensões e condições de estresse do dia a 

dia que são inerentes ao ser humano em seus locais de trabalho, escolas e o incentivo 

desenfreado ao consumismo desvairado, os hábitos alimentares e de consumo, cada vez mais 

tem apresentado relação com o desenvolvimento de problemas de saúde (SOUZA; SANTOS; 

SILVA, 2015). 

Em determinado estudo desenvolvido em Hong Kong, ao tratar da prevalência de 

depressão, ansiedade e sintomas de estresse entre estudantes de bacharel em enfermagem 

foram identificados que os fatores de estilo de vida surgem como contribuintes expressivos 

para o déficit na saúde mental destes estudantes, a citar a falta de exercício, de lazer e de 

descanso, dietas desequilibradas e falta de tempo sozinho (CHEUNG; WONG; WONG; 

LAW; NG et al, 2016). 

Assim, durante todo o processo de formação do enfermeiro o autocuidado deveria ser 

mais enfatizado e considerado como promotor da saúde do indivíduo, uma vez que, para 
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cuidar do outro, é necessário cuidar de si. Rever estilos de vida insalubres adotados pelos 

indivíduos torna-se imperativo para as políticas públicas e práticas de saúde mediante 

investimentos em ações voltadas para fatores comportamentais (SOUZA; SANTOS; SILVA; 

SILVA; SILVA; CUNHA, 2018). 

 

4.3 3ª CATEGORIA: CONDUTAS ASSOCIADAS AO RISCO AUMENTADO 

PARA O SURGIMENTO DE DOENÇAS 

 

Nesta categoria, utilizaremos os domínios do questionário Estilo de Vida Fantástico 

sobre uso do Tabaco, álcool e outras drogas, qualidade do Sono, uso do Cinto de Segurança, 

Estresse, Sexo seguro, além dos dados sobre a existência de doenças e ano de diagnóstico do 

questionário sócio demográfico e de saúde e ações desenvolvidas na instituição, bem como o 

seu espaço físico, a partir do Mapa Falante para compreendermos algumas condutas que 

podem interferir no surgimento de comorbidades nos graduandos em da EEAAC/UFF. 

A maioria dos participantes relatou que não fumaram nenhum cigarro nos últimos 05 

anos e que nunca fizeram uso de maconha e/ou cocaína. Alguns participantes ao longo da 

pesquisa questionaram o fato de não existir uma opção de resposta “Nunca” relacionada ao 

uso de cigarros, visto que nunca haviam fumado, seja nos últimos 05 anos ou anteriormente a 

este período.  

Na questão do uso da maconha e cocaína, observou-se que nos períodos iniciais todos 

os participantes informaram nunca ter feito uso. Contudo, no 4º período, quando começa um 

momento com diferentes atividades e responsabilidades, com disciplinas mais específicas da 

formação com ensino teórico e prático, ingresso nos hospitais, contato direto com pacientes e 

realização de procedimentos específicos, sob supervisão docente, o número de participantes 

que fez, ou faz, uso da maconha e/ou outras drogas se faz presente. 

Os estudantes de enfermagem, de acordo com os conhecimentos construídos ao longo 

do curso deveriam estar conscientes dos malefícios do tabagismo. O consumo de substâncias 

psicoativas pelos estudantes de enfermagem, ainda que não seja de grande magnitude, é um 

problema que merece resolução pelos organismos responsáveis (SARAIVA; CHAVES; 

DUARTE; AMARAL, 2017). 
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Algumas universidades implementaram um programa on-line para atingir grupos de 

difícil alcance para Promoção da Saúde dos universitários, incluindo os de enfermagem. No 

geral, as Universidades incluídas neste estudo exibiam baixos níveis de prontidão para 

implementação de programas on-line para a prevenção e/ou redução do uso de substâncias de 

risco. Com base nos resultados da avaliação, as Universidades receberam feedback sobre as 

próximas etapas do programa, com vistas a aumentar o envolvimento da instituição 

(WICHMANN; BRAUN; GANZ; LUBASCH; HEIDENREICH; LAGING et al, 2019). 

Na elaboração da técnica do Mapa Falante, os graduandos expressaram a importância 

de campanhas e palestras dentro escola. Nesse sentido, a escola e a universidade poderiam 

apostar em medidas educativas e oferecer serviços de saúde especializados no auxílio de 

alunos que queiram abolir a dependência ao tabaco ou outras drogas, ajudando, assim, na 

construção de uma sociedade mais saudável (ROSA; CACIATORI; PANATTO; SILVA; 

PANDINI; FREITAS et al, 2014). 

Em tais estudos, foi possível identificar uma associação entre o tabagismo com outros 

fatores importantes que interferem em um Estilo de Vida Saudável. No artigo dos autores 

Rosa, Caciatori, Panatto, Silva, Pandini, Freitas et al (2014) a associação do tabagismo com o 

uso de álcool e outras drogas ilícitas se mostrou significativa. No estudo de Polonio, Oliveira 

e Fernandes (2017) a associação do tabagismo se deu com os sintomas de depressão e 

ansiedade, onde a maioria dos graduandos que são tabagistas evolui com esses agravamentos 

de saúde.  

No que diz respeito ao uso de drogas, a proposta é evitar o início do consumo e apoiar 

os estudantes que apresentam esse tipo de problema. É necessário que a Universidade crie um 

ambiente que inibe o consumo de álcool e outras drogas, tanto dentro da Universidade, como 

fora dela (ALAYO, 2013). 

Em relação ao abuso no uso de medicamentos, percebe-se que a maioria dos 

participantes relata não utilizar. Contudo, quando somamos o número de graduandos que 

respondem “ocasionalmente” e “quase nunca” se torna expressivo, em torno de 27% dos 

graduandos de cada período, com exceção do 7º, 8º e 9º período, que se mostra ainda 

menores. 

A automedicação é uma prática cada vez mais comum na população em geral. O que 

se pode justificar pela facilidade de informações nas bulas das medicações e também na 
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internet. Contudo, quando se trata de graduandos da área da saúde, isto se torna mais 

preocupante, pois possuem dentro da grade curricular do curso a disciplina de Farmacologia. 

Além deste fator, a falta de tempo disponível e as longas jornadas de aulas e atividades outras 

acadêmicas também pode contribuir para a automedicação, realizadas muitas vezes de forma 

inadequada e abusiva. 

Essa prática, quando realizada de forma indevida, pode acarretar riscos à saúde, sendo 

necessário um uso racional a fim de garantir a segurança do indivíduo. Os medicamentos mais 

utilizados pelos acadêmicos de enfermagem, em determinado estudo, foram analgésico-

antitérmicos, anti-inflamatórios, xaropes para tosse, fármacos para resfriados e gripes, 

complexos vitamínicos e descongestionantes (ALVES; ABRANTES; MARTINS; LIMA; 

RAMOS; SANTOS et al, 2019). 

Outra realidade que envolve os graduandos da EEAAC-UFF é o uso abusivo de 

bebidas que contém cafeína. Praticamente a metade dos participantes do estudo  relataram 

ingerir tais bebidas diariamente ao menos 01 a 02 vezes. A segunda resposta mais prevalente 

aumentou a quantidade de vezes que ocorre a ingestão de bebidas com cafeína ao longo do 

dia, para 03 a 06 vezes por dia. 

Segundo um estudo que abordou a prevalência de consumo de estimulantes cerebrais 

entre os estudantes, destacou que a metade dos estudantes iniciou o uso de psicoestimulantes 

durante a faculdade. As bebidas energéticas foram o estimulante mais consumido, seguido do 

café. Os motivos para o consumo mais alegados pelos estudantes neste estudo foram a 

necessidade de aumentar a concentração e reduzir as horas de sono. Com frequência, os 

estudantes precisam alcançar os seus limites para superar os desafios do curso. Assim, grande 

parte dos acadêmicos busca meios de adaptação, sendo o consumo de estimulantes cerebrais 

um deles (MORGAN; PETRY; LICKS; BALLESTER; TEIXEIRA; DUMITH, 2017). 

Além dos estimulantes cerebrais que contenham cafeína, é comum identificarmos 

indivíduos cada vez mais jovens utilizando bebidas alcoólicas. O uso de álcool costuma 

chamar atenção nas populações jovens, sobretudo quando se trata de estudantes universitários. 

O estresse acadêmico, a competitividade, esgotamento físico e mental decorrente de 

atividades universitárias, pode desempenhar o papel de conduzir os estudantes a encontrarem 

no uso do álcool uma forma de superação (HIRSCH; BARLEM; ALMEIDA, 2015). 
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O primeiro questionamento do Domínio Álcool no questionário Fantástico é 

concernente a ingestão média semanal de álcool em doses. A maioria dos graduandos 

informaram fazer uso de 0 a 07 doses por semana, a média de porcentagem foi de 89,74% 

entre os períodos. A resposta de pior contribuição sobre um Estilo de Vida Saudável 

aconteceu no 7º e 9º período, no qual 16,67% dos graduandos afirmam que realizam a 

ingestão de mais de 20 doses de álcool por semana. Nesse item também foi questionado por 

alguns alunos a ausência de uma resposta que contemple os graduandos que não realizam uso 

de bebida alcoólica. 

Como parte da criação de um ambiente seguro para estudantes e trabalhadores, a 

Universidade deve incentivar o uso responsável de álcool, evitando o consumo como parte de 

uma celebração ou um brinde numa simples de celebração pelo fim de um ciclo, ano, 

atividades esportivas ou qualquer outra atividade importante na instituição (ALAYO, 2013). 

Segundo um estudo realizado com 372 graduandos de enfermagem sobre uso de 

álcool, verificou-se que 90,6% usam ou já fizeram uso de bebida alcoólica, enquanto apenas 

9,4% nunca consumiram. A maioria dos indivíduos pesquisados consumiu álcool pela 

primeira vez na casa de amigos (49,7%), prevalecendo o uso de cerveja e sem interferência na 

vida cotidiana. Em relação à frequência do consumo, a maioria afirma uso esporádico (58,7%) 

(FERNANDES; MOITA; NASCIMENTO; SANTOS; PAIVA, 2019).  

Na revisão integrativa, outras ações educativas realizadas tinham a finalidade de 

reduzir o consumo de álcool, tabaco e maconha entre os estudantes. Foi realizada uma 

palestra intitulada "Consumo de álcool e suas consequências", entrega do folder e cartilha 

educativa. Um ano após, realizaram a 2ª IB, com novo feedback do resultado do padrão de 

consumo excessivo de cada universitário, sendo reorientados a fazer nova leitura da cartilha 

educativa (SAWICKI; FRAM; BELASCO, 2018). 

A segunda pergunta está relacionada à frequência de vezes que os graduandos bebem 

mais de 04 doses em uma única ocasião. A pesquisa em tela demonstrou que a porcentagem 

média de consumo pelos participantes nesse caso foi de 65,17%. O 5º e 6º período tiveram 

alunos que informaram beber mais de 04 doses “quase diariamente”.  

Mesmo consumindo esporadicamente, o álcool traz malefícios à saúde. O uso Nocivo 

pode ser o pontapé inicial para a dependência, para o início de transtornos mentais ou 
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hiperatividade motora, bem como alteração no rendimento escolar, social e familiar 

(FERNANDES; MOITA; NASCIMENTO; SANTOS; PAIVA, 2019). 

Para finalizar este Domínio, a última questão trata do hábito de dirigir após beber. Do 

1º ao 4º período nenhum graduando de enfermagem relata realizar tal atividade. Nos demais 

períodos, mesmo que minoritariamente, encontramos alguns graduandos que dirigem após 

beber. 

As consequências negativas do consumo de álcool em graduandos são incontáveis e 

estão relacionadas à problemas biopsicossociais em curto e longo prazo e a acidentes por 

causas externas intencionais ou não intencionais, como acidentes automobilísticos e violência, 

além de déficits no desempenho acadêmico (MALTA; BERNA; SILVA; CLARO; SILVA 

JÚNIOR; REIS, 2014). 

É importante realizar campanhas de conscientização, com participação de estudantes, 

professores e trabalhadores, nos quais todos eles fornecem idéias e suporte. Essas campanhas 

devem enfatizar a responsabilidade que temos com a vida, com nosso bem-estar, da nossa 

família e dos outros (ALAYO, 2013). 

Outro domínio (Sono, Cinto de Segurança, Estresse e Sexo seguro) do questionário 

Estilo de Vida Fantástico possui questionamentos relacionados às atividades desempenhadas 

pelos graduandos, com potencial risco para sua saúde e ao comportamento do organismo em 

situações de vigília e em situações que necessitam de um esforço emocional para serem 

superadas ou realizadas. 

No Mapa Falante os graduandos demonstraram o seu desejo por diversos aspectos no 

ambiente escolar. O desejo unânime dos graduandos é por um local de descanso, sendo 

diversas vezes pontuado pelos acadêmicos já que 38,45% dos graduandos relatam que “quase 

nunca” ou “raramente” dormem bem e se sentem descansados e 38,56% responderam 

somente “algumas vezes” é possível dormir bem e se sentir descansados. Trata-se de uma 

porcentagem importante de graduandos que possuem o padrão de sono prejudicado. 

Os graduandos de enfermagem experimentam situações na universidade que podem 

agravar o nível de estresse, tais como um curso integral, o distanciamento entre os blocos da 

universidade culminando em longas e cansativas jornadas entre as aulas, a exigência de 

atividades complementares necessárias para formação, tais como monitoria, extensão e 

iniciação científica. O repouso, mesmo que em um curto período do dia, se faz necessário 
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para repor as energias dos graduandos e muita das vezes auxilia no aprendizado posterior ao 

descanso. 

O acúmulo de tarefas, as cobranças, os problemas institucionais, as exigências da vida 

pessoal e social, as expectativas e preocupações e o relacionamento interpessoal são alguns 

dos fatores associados ao cansaço, que somadas à privação do sono podem gerar estresse 

(OLIVEIRA; FERREIRA; GODINHO; ALVES; SANTOS; PASSOS, 2014). 

O sono é um processo biológico essencial ao ser humano e apresenta importante função 

no restabelecimento de atividades orgânicas. Caracteriza-se por um estado de inconsciência e 

o ciclo sono-vigília pode sofrer influências de fatores comportamentais (GUITON; HALL, 

2013). 

Universitários apresentam especificidades que podem produzir estresse e, 

consequentemente, alterações no sono. Tais alterações podem afetar a saúde do indivíduo de 

diversas formas, desde alterações de humor e cansaço até acidentes e problemas de saúde. 

Dessa forma, avaliar a qualidade do sono possibilita subsidiar a promoção da saúde e 

prevenção de agravos entre estudantes (LOPES; MEIER; RODRIGUES, 2018). 

Alguns hábitos podem ser prejudiciais ao sono.  A cafeína, o álcool e outras substâncias 

psicoativas, como a nicotina, podem gerar ou ainda agravar insônia e outros transtornos, 

promovendo a diminuição no tempo de sono profundo e o aumento no tempo de sono leve 

(NEVES; GIORELLI; FLORIDO; GOMES, 2013). 

Um estudo desenvolvido com os graduandos de enfermagem avaliou a qualidade do sono 

destes e os fatores associados. A prevalência de pior qualidade do sono (67,0%) na população 

de estudo foi maior do que a encontrada em população de adultos brasileiros (46,7%). Os 

estudantes que referiram consumo frequente de álcool (6,5%) e café (25%) apresentaram pior 

qualidade do sono, bem como os estudantes com vínculo empregatício. Ressalta-se que, neste 

estudo, 87,0% dos estudantes referiram ter problemas para manter o ânimo em suas atividades 

cotidianas e, ainda, 74,1% apresentaram alguma dificuldade em permanecer acordado durante 

suas atividades diárias. A privação de sono modificou o desempenho da maioria dos 

graduandos (LOPES; MEIER; RODRIGUES, 2018). 

Foi avaliado um programa de saúde do sono no campus para estudantes universitários. 

Nesse estudo, foram realizados 05 grupos focais e 04 oficinas. Os resultados apontaram que 

mais da metade dos estudantes (59%) relataram dormir 5-6h por noite, 24% dormiam sete ou 
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mais horas e 18% relataram dormir quatro ou menos horas. As oficinas contaram com um 

facilitador que descrevia a relação entre sono e os acadêmicos, demonstrando como realizar o 

relaxamento, a meditação e a ioga para aumentar a qualidade do sono (MCCABE; TROY; 

PATEL; HALSTEAD; ARANA, 2018). 

Em relação ao ato de dirigir, o Domínio anterior, Álcool, trouxe um questionamento 

sobre beber e dirigir e ficou evidenciado que a maioria (93,68%) dos graduandos de 

enfermagem do estudo em tela nunca dirige após a ingestão de bebidas alcoólicas. Neste atual 

domínio o questionamento é sobre o uso de cinto de segurança, no qual um pouco mais da 

metade dos graduandos (53,38%) relatam usar “Quase sempre” o cinto de segurança. 

Trata-se de um número preocupante e que requer atenção das comunidades nas quais 

estes jovens estão inseridos. É importante realizar campanhas que enfatizem a 

responsabilidade que temos com a vida, com nosso bem-estar, da nossa família e dos outros 

indivíduos (ALAYO, 2013). 

Cerca de 1,35 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidentes no 

trânsito. A Agenda 2030 fixou uma meta ambiciosa que consiste em reduzir pela metade o 

número de mortos e feridos por acidentes de trânsito. As lesões ocorridas no trânsito são a 

principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos (OPAS, 2019). 

Na questão de número 17 do Questionário Fantástico sobre a capacidade dos graduandos 

em lidar com o estresse do dia a dia, percebeu-se que  24,82% dos graduandos “quase nunca” 

ou “raramente” consegue lidar com o estresse do dia a dia. Em contrapartida, 39,56% dos 

graduandos afirmaram que conseguem lidar com tais situações “com relativa frequência” ou 

“quase sempre”. 

Em meio às intervenções comportamentais de saúde, há uma forte recomendação de 

implementar habilidades de gerenciamento do estresse como parte obrigatória de todos os 

currículos de graduação, inclusive de Enfermagem, iniciando desde o primeiro ano, de forma 

a contribuir para o reconhecimento da natureza estressante deste ciclo e para garantir a saúde 

de nossos futuros profissionais (SHARRY; TIMMINS, 2016). 

A implementação de um programa universitário aprimorou a Resiliência dos 

estudantes de enfermagem. O projeto de Resiliência teve seis workshops realizados ao longo 

de dois meses. Os métodos de avaliação envolveram discussão em grupo, entrevistas 

individuais e diários reflexivos (LIANG; WU; HUNG; WANG; PENG, 2019). 
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No universo acadêmico, níveis elevados de estresse têm sido evidenciados entre 

discentes de diversas áreas de formação (LAMEU; SALAZAR; SOUZA, 2016). O acúmulo 

de tarefas, as cobranças, os problemas institucionais, as exigências da vida pessoal e social, as 

expectativas e preocupações e o relacionamento interpessoal são alguns fatores associados à 

sua ocorrência (OLIVEIRA; FERREIRA; GODINHO; ALVES; SANTOS; PASSOS, 2014). 

O ensino teórico-prático é um componente essencial da preparação dos 

estudantes de enfermagem para aplicar o conhecimento teórico em um ambiente da vida 

real. No entanto, os alunos geralmente atribuem a esta prática como estressante, o que pode 

prejudicar seu desempenho clínico, afetar a qualidade do atendimento ao paciente que presta, 

bem como sua própria saúde física e psicológica , e dificultar sua continuação nas carreiras 

de enfermagem. A resiliência, entendida como a capacidade de superar desafios, é 

fundamental para esses alunos (LIANG; WU; HUNG; WANG; PENG, 2019). 

Quando o organismo inicia uma sensação de esgotamento, aumentando a chance da 

perda de controle emocional, e quando este indivíduo não consegue lidar com a fonte de 

estresse podem ocorrer a manifestação de sintomas físicos ou psicológicos e culminar com o 

aparecimento de doença. No meio acadêmico, os níveis de estresse podem afetar 

negativamente a qualidade de vida dos discentes e o desempenho estudantil. A identificação 

do estresse no ambiente acadêmico contribui para a prevenção de agravos e promoção da 

saúde, principalmente mental (SANTANA; BELJAKI; GOBATTO; HAEFFNER; 

ANTONACCI; BUZZI, 2018). 

Neste estudo, foi possível observar-se que existem mais graduandos que conseguem 

lidar com as situações de estresse, do que ao contrário. Corroborando tal questionamento, o 

quadro 27 demonstra que boa parte dos graduandos (38,37%) consegue relaxar e desfrutar do 

tempo de lazer com “relativa frequência” ou “quase sempre”. 

De qualquer forma, há um número importante dos acadêmicos que necessitam de 

ajuda para lidar com as situações de estresse e necessitam aprender a aproveitar o tempo de 

lazer. É necessário que a escola invista nessa temática e inclua em pauta ações capazes de 

promover esse aprendizado visando a conscientização dos graduandos. 

Finalizando este Domínio, a última questão aborda a prática do sexo seguro entre os 

graduandos de enfermagem. Este item trouxe o questionamento de alguns acadêmicos que 

afirmam não existir resposta que contemple a todos, visto que alguns jovens não realizam 

atividades sexuais. Os graduandos de enfermagem que praticam sexo seguro com “Relativa 
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Frequência” ou “Quase Sempre” foi de 65,87%, ou seja, 34,13% dos graduados responderam 

para esta questão “quase nunca”, “raramente” ou “algumas vezes”.   

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2019) a cada dia, há mais de 01 milhão de 

novos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) curáveis entre pessoas de 15 a 

49 anos. Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de quatro infecções – 

clamídia, gonorréia, tricomoníase e sífilis. Há uma relativa falta de progresso em mitigar a 

propagação de infecções sexualmente transmissíveis no mundo.  

A taxa elevada de IST entre jovens pode estar relacionada com o início da atividade 

sexual precoce, com multiplicidade de parceiros sexuais, com relações sexuais desprotegidas 

e, com o uso de álcool e drogas ilícitas. O aumento significativo dessas doenças constitui-se 

em um grave problema de saúde pública, principalmente em relação à infecção do vírus da 

AIDS (PEREIRA et al., 2014). 

A vulnerabilidade dos jovens, principalmente de cursos superiores ligados à área de 

saúde, como a enfermagem, se relaciona intimamente com o sentimento de conhecimento 

sobre o assunto e, esse excesso de autoconfiança pode favorecer a adoção de práticas 

inseguras e de um comportamento sexual pouco saudável. Deve-se considerar o importante 

envolvimento de enfermeiros em práticas educativas, voltadas à redução dos índices 

alarmantes de tais infecções, junto à população (JAQUES; VALERA; ZARAMELLO; 

DANTAS; PÃOEAGUA; GERBASI, 2014). 

Para finalizarmos esta e as demais categorias, a respeito da Classificação do Estilo de 

Vida desses graduandos, conforme falado anteriormente, cada resposta do questionário gera 

um valor e somados todas as respostas e domínios é possível classificar o Estilo de Vida da 

população presente. 

Os resultados podem ser interpretados da seguinte maneira: “Excelente” indicando que 

o estilo de vida proporciona ótima influência para a saúde, possibilitando a promoção de 

saúde destes graduandos; “Muito bom” indica que o estilo de vida proporciona adequada 

influência para a saúde; “Bom” aponta que o estilo de vida proporciona benefícios para a 

saúde; “Regular” significa que o estilo de vida proporciona algum benefício para a saúde, 

porém apresenta também riscos; “Necessita melhorar” indica que estilo de vida apresenta 

muitos fatores de risco. É desejável que os indivíduos atinjam minimamente a classificação de 

“Bom” (AÑEZ; REIS; PETROSKI, 2008).   



135 
 

Pode-se observar nos resultados que nenhum graduando ficou classificado como 

“Necessita Melhorar”. Na classificação de “Excelente” apenas 01 graduando dos 133 que 

participaram da pesquisa teve somatório suficiente para alcançar este nível. A prevalência de 

classificação alternou entre “Bom” e “Muito Bom” conforme os períodos. 

A Análise de Variância ou ANOVA é um procedimento usado para comparar a 

distribuição de três ou mais grupos em amostras independentes. A partir do ANOVA 

obtivemos um sig de 0,018, que quando comparado ao nível de significância de 0,5 é possível 

identificar a evidência de diferenças entre as pontuações ao longo dos períodos. 

Enquanto o teste ANOVA afirmar haver diferenças entre os períodos, com o teste de 

Tukey é possível realizar comparações múltiplas entre eles. Essa diferença é mais visível 

entre o 3º e o 5º período (sig=0,052) e entre o 3º e 7º período (sig= 0,097). 

Chama-nos a atenção o fato de que até o 4º período que a quantidade de graduandos 

classificados com Estilo de Vida “Regular” era pequena, enquanto no 5º, 6º e 7º período 

houve um aumento significativo de graduandos nesta coluna de classificação, talvez 

justificado pela inserção de matérias específicas do curso de enfermagem, a complexidade de 

determinadas disciplinas, o aumento dos ensinos teóricos práticos, as múltiplas atividades em 

conjunto como monitoria, programas de extensão, iniciação científica, dentre outros.  

Na turma do 8º período novamente houve uma queda de graduandos com o Estilo de 

Vida “Regular”. Compreende-se que no 8º e 9º período diminui a quantidade de disciplinas, 

provas, seminários e afins, enquanto aumenta a carga horária dos estágios. Esse é um novo 

momento de transição do graduando, no qual diminuem certas atividades acadêmicas e ele se 

aproxima das atividades do enfermeiro, sabendo que não estão sozinhos e possuem 

professores e profissionais ao se redor para dar suporte quando necessário. 

No 9º período volta a crescer a quantidade de graduandos com o Estilo de Vida 

“Regular”. Agora tais graduandos estão próximos de sua formação, a novas 

responsabilidades, dúvidas e inseguranças fazem parte do dia a dia deste indivíduo, como o 

que fará após a graduação, se conseguirá um emprego, se passará em um concurso, se fará 

uma especialização, pós-graduação, residência ou mestrado. É possível que tais indagações e 

incertezas tragam também prejuízo no seu Estilo de Vida. 

Neste contexto, questões relacionadas aos diferentes estilos de vida que podem 

influenciar na saúde física e mental entre os graduandos constituem um grande desafio para as 
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Instituições de Ensino Superior. O período universitário pode colaborar negativamente 

impactando na saúde, no desempenho, no desenvolvimento do graduando e acarretar 

consequências na sua formação e futura atuação profissional. 

Com base em pesquisas consultadas, a transição para a faculdade é como um gerador 

de efeitos negativos nas escolhas de estilo de vida, culminando em sedentarismo, obesidade e 

estresse. Apesar de supor que o conhecimento e habilidades adquiridos nos cursos da saúde 

induzam os alunos a adotarem bons comportamentos e estilos de vida, o estado de saúde 

destes profissionais pode ser inferior ao da população geral (SHARRY; TIMMINS, 2016). 

Sendo observado que o período que introduz as disciplinas especifica da graduação em 

enfermagem, bem como o último período podem trazer prejuízos ainda maiores. 

Destaca-se também que existem diferenças quando comparados dados em outros 

países, e isto se deve às diferentes culturas e modelos educacionais dos estudantes de 

enfermagem pelo mundo. Neste sentido, alguns autores julgam a carga horária de aulas na 

graduação em Enfermagem no Brasil muito elevada, o que, para eles, pode impossibilitar a 

adoção de um estilo de vida mais saudável e promotor (DEMIR, 2017). 

Segundo Rodriguez, Chaparro e Gonzalez (2017) é essencial que as instituições 

universitárias de Enfermagem fomentem e executem projetos de intervenções educativas 

voltados para melhoria dos comportamentos prejudiciais à saúde. As universidades possuem o 

dever não só de formar profissionais, mas promover saúde e o bem-estar dos indivíduos que 

estão inseridos em tais instituições, atentando-se aos hábitos nocivos identificados. 
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CONCLUSÕES  
 

O Estilo de Vida tem se mostrado tema prioritário nas agendas políticas, devido aos 

diversos comportamentos de risco associados a agravos de saúde. Nunca se pretendeu 

classificar o Estilo de Vida em certo ou errado, e menos ainda culpabilizar os sujeitos devido 

as suas escolhas, mas sim buscar alternativas capazes de favorecer a adoção de escolhas mais 

saudáveis, visando sempre a melhoria da saúde e do bem estar de tais indivíduos.  

Os objetivos do estudo foram alcançados, uma vez que identificou-se que o estilo de 

vida de estudantes da EEAAC/UFF e observou-se que, a partir da classificação de Estilo de 

Vida Fantástico, a maioria dos graduandos (54%) possui um “Estilo de Vida Bom”. Além 

disso, levantou-se as ações desenvolvidas nessa instituição que contribuem para a Promoção 

da Saúde dos graduandos. Porém é necessário ampliar tais projetos e melhorar a divulgação 

dos mesmos. Verificou-se também que estes graduandos de enfermagem percebem que o 

ambiente da universidade pode ser um ambiente promotor, mas que para isso necessita de 

diversas mudanças. 

O último objetivo “discutir ações fundamentadas nos preceitos das UPS a serem 

desenvolvidas na EEAAC/UFF, a partir dos achados deste estudo” foi atingido ao longo da 

análise e discussão dos resultados. Foi possível identificar que se necessita ampliar ações que 

envolvam um estilo de vida promotor da saúde, bem como a saúde mental desses graduandos, 

novas pesquisas precisam ser desenvolvidas com essa população específica e a execução de 

eventos de Promoção da Saúde dentro deste cenário. 

O estudo demonstrou que o graduando de enfermagem da EEAAC/UFF apresenta 

alguns comportamentos que merecem atenção, principalmente quando se fala em atividade 

física, que recebeu as piores pontuações no decorrer da pesquisa (54% relatam não praticar 

atividades físicas). O segundo comportamento com pontuações relativamente ruins foi a 

Nutrição (somente 16% dos graduandos afirmam quase sempre ter uma dieta balanceada).  

Além desses comportamentos de risco, podemos inserir outros que nos chamaram a 

atenção, tais como o uso de drogas como maconha e cocaína por 10% dos graduandos que 

participaram da pesquisa, 40% quase nunca ou raramente dorme bem e sente-se descansado, 

53% aparenta estar com pressa quase sempre ou com relativa freqüência e 56% se sentem 

tristes e deprimidos. 
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Para se atingir o comprimento das novas responsabilidades muitos graduandos 

afirmam nem sempre usufruir seu tempo de lazer, não possuir um padrão de sono satisfatório, 

que os permita descansar, bem como o uso de substancias estimulante, como bebidas com 

cafeína. 

Em contrapartida, nem todos os comportamentos demonstraram-se como um potencial 

risco a saúde dos mesmos. Foi possível compreender que as relações afetivas desses jovens 

são presentes e relevantes. O uso do álcool e tabaco foi pouco presente, não fazendo parte do 

cotidiano da grande maioria dos jovens acadêmicos da EEAAC/UFF. De igual forma, as 

conscientizações por medidas de segurança no trânsito e de comportamentos sexuais 

protetores a saúde foram bastante significantes no estudo. 

Comparando o estudo em tela com os estudos realizados anteriormente, percebemos 

que em diversos quesitos os achados são similares e necessitam de atenção, como por 

exemplo, a prática de exercício físico, de uma alimentação balanceada, a qualidade do sono, a 

capacidade de lidarem com situações de estresse no dia a dia, a aparentarem sempre pressa e 

alguns comportamentos como sexo seguro e uso de cinto de segurança. 

Foi possível identificar que com o avanço do curso, houve também aumento do 

número de graduandos que realizam atividades concomitantes, como monitoria, projeto de 

extensão, iniciação científica, estágios remunerados assim como o aumento do número de 

estudantes que relatam possuir comprometimentos de saúde, tais como depressão e ansiedade. 

Foram encontradas respostas no questionário Estilo de Vida Fantástico que 

corroboram tal lógica, a partir do momento no qual a maioria dos graduandos afirma possuir 

dificuldades em lidar com o estresse no dia a dia, que aparentam estar com pressa, que se 

sentem com raiva e hostis, tensos e desapontados, tristes de deprimidos.  

Ainda a respeito do Questionário “Estilo de Vida Fantástico”, vale ressaltar algumas 

críticas realizadas pelos participantes da pesquisa. Alguns participantes ao longo da pesquisa 

questionaram o fato de não existir uma opção de resposta “Nunca” relacionada ao uso de 

cigarros, visto que nunca haviam fumado, seja nos últimos 05 anos ou anteriormente a este 

período. A mesma reclamação ocorreu no questionamento sobre a ingestão média semanal de 

álcool, o qual não contempla os graduandos que não realizam uso de bebida alcoólica. A 

última questão que gerou descontentamento com o questionário foi sobre a prática do sexo 

seguro, visto que alguns jovens não realizam atividades sexuais. 
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A técnica empregada para produção dos dados qualitativos, o Mapa Falante, trouxe 

importantes considerações ao estudo e permitiu vivenciar experiências significativas frente 

aos participantes. 

No início da aplicação da técnica, os graduandos mostraram-se resistentes e tímidos, 

mas depois que iniciaram os desenhos, se sentiram à vontade, ficaram entusiasmados e 

participativos até o final da atividade, gerando um clima agradável e de bem estar. A 

experiência da aplicação dessa técnica de produção de dados trouxe reflexões a respeito de 

como esse graduando se comporta antes, durante e após sua realização e, pode-se dizer que a 

oportunidade da expressão pictórica e o ambiente lúdico contribuíram para aliviar pressões e 

preocupações inerentes aos jovens graduandos. 

Em relação aos achados a partir dos desenhos realizados, os graduandos conseguiram 

levantar diversos pontos que envolvem a Promoção da Saúde no ambiente universitário e 

destacaram por diversas vezes sobre o cuidado com a saúde mental, os projetos que 

acontecem na instituição, as práticas alternativas, as relações interpessoais e o ambiente físico 

no qual estão inseridos. 

Tendo em vista os preceitos das Universidades Promotoras de Saúde, é possível 

afirmar que a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa tem se encaminhado para 

atingir a integração da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão a fim de contemplar a 

Promoção da Saúde dentro da universidade. Fato que corrobora esta afirmação é a colocação 

da UFF no ranking internacional de instituições do ensino superior no apoio aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, buscando garantir boas condições de vida à comunidade 

acadêmica. 

Desta forma, a partir deste estudo recomenda-se que a EEAAC/UFF busque a 

formalização como uma unidade de ensino promotora da saúde, culminando na inclusão da 

UFF na Rede Ibero Americana de Universidades Promotoras de Saúde. 

É importante, neste âmbito, ampliar o desenvolvimento de ações de capacitação desses 

sujeitos, realizar mais projetos de pesquisa que envolvam a temática, estimulando a 

autonomia dos graduandos frente às questões de Promoção da Saúde, realização de 

congressos e conferências, com uma agenda permanente de atividades, grupos de estudo que 

explorem a Promoção da Saúde da Universidade e divulgação de nossas atividades no meio 
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científico, tais como publicação de artigos, capítulos de livro, apresentação de trabalhos, 

dentre outros. 

Recomenda-se também a execução de novos estudos dentro desta instituição, que 

aborde sobre alguns dos pontos levantados nesta pesquisa, como as práticas de atividade 

física, a nutrição, o uso de drogas como cocaína e maconha e a saúde mental. 

É notório que um grande desafio de melhoria é justamente transformar o espaço em 

um ambiente promotor de saúde, melhorando as condições das salas de aula, dos espaços de 

convivência, lazer e descanso, sendo necessário o envolvimento das esferas políticas e da 

gestão, com o comprometimento pelo desenvolvimento de estilos de vidas saudáveis e 

promotores. 

Com bases nas pesquisas levantadas, a vida acadêmica pode levar a efeitos negativos 

no estilo de vida, em diversos aspectos. O graduando de enfermagem deveria receber ações 

promotoras de saúde que o auxiliem a superar com os agravantes inerentes da universidade, 

de forma a repensar o seu próprio autocuidado. 

Conclui-se que alguns temas relacionados ao Estilo de Vida destes graduandos 

necessitam de atenção imediata e tanto a escola como a universidade necessitam apoiá-los 

para a realização de escolhas mais saudáveis. Para isto, é necessário rever algumas políticas 

internas, o currículo deste graduando, o ambiente universitário, as relações interpessoais na 

comunidade acadêmica.  

Desta forma e a partir de tais dados levantados, sugere-se a necessidade de algumas 

mudanças dentro da Universidade visando à promoção da saúde desses sujeitos, atuando de 

diferentes formas conforme a necessidade do seu corpo estudantil, lembrando que cada curso 

e cada período possuem especificidades a serem abordadas. 
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APÊNDICES 

 

FORMULÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO 

 

INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E 

DE SAÚDE 

 

-Período da graduação de enfermagem:  ________ 

-Data de Nascimento: ___/___/___     -Idade: ___ (anos completos)       

-Sexo: (   ) F      (   ) M     

-Estado civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado  (   ) Outros            Especifique: ____________ 

-Religião: ______________ 

-Possui filhos: (   ) Nenhum  (   ) 1 filho  (   ) 2 filhos  (   ) 3 ou + filhos 

 

-Mora sozinho: (   ) Sim (   ) Não.  

Caso a resposta seja Não, especifique com quem compartilha moradia: 

(   ) Pais  (   ) Amigos  (   ) Companheiro (a)  (   ) Outros. Especifique ______________ 

 

-Exerce atividades acadêmicas além da graduação: (   ) Sim (   ) Não 

Caso a resposta seja sim, especifique qual a atividade:  

(   )Monitoria (   ) Projeto de Extensão (   ) Estágio Extra-Curricular (   ) Outros    

 

-Trabalha: (   ) Sim (   ) Não 

Se a resposta anterior for SIM, especifique a escala de trabalho: _________________ 

 

Possui alguma doença: (   ) Sim (   ) Não.  

Caso a resposta anterior for SIM, especifique a doença: ________________________ 

Ano do diagnóstico: __________________ 
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ROTEIRO DO MAPA FALANTE 

 

1 Explicar a dinâmica do Mapa Falante 

2 Entregar para o grupo 1 cartolina branca e hidrocores coloridos 

3 Na cartolina amarela usar qualquer forma de criatividade para pontuar as 

estratégias de promoção da saúde que acontecem dentro da escola de 

enfermagem cenária do estudo, voltadas para os alunos. 

4 Recolher os desenhos 

5 Entregar para o grupo 1 cartolina branca e pedir para desenhar o que 

desejariam ter no seu ambiente de ensino, que poderia propiciar sua 

promoção da saúde. 

6 Recolher as cartolinas 

7 Analisar os dados obtidos por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: “PROMOÇÃO DA SAÚDE COM GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: 

a conscientização do ser saudável” 

Pesquisador Responsável: Beatriz Carvalho Espindola.  

Email: biacarvalho_11@yahoo.com.br Telefone: (021)97502-3607 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Programa Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde. 

Orientador: ProfªDrª Vera Maria Sabóia. Email: verasaboia@uol.com.br Telefone: (21) 

99976-4275 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: ________________                                          RG: ________________________  

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “PROMOÇÃO 

DA SAÚDE COM GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: a conscientização do ser 

saudável”, de responsabilidade da pesquisadora Beatriz Carvalho Espindola. Este trabalho é 

sobrea proposta de implementação do movimento das Universidades Promotoras de Saúde 

numa escola de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo geral:Propor a 

implementação do movimento das Universidades Promotoras de Saúde numa escola de 

enfermagem de uma universidade pública do Estado do Rio de Janeiro, visando a saúde dessa 

comunidade e a geração de desenvolvimento comunitário.Os objetivos específicos são 

identificar o estilo de vida de estudantes de uma escola de enfermagem de uma universidade 

pública do Estado do Rio de Janeiro,levantar as ações desenvolvidas nessa instituição que 

contribuem para promoção da saúde dos graduandos, esugerir ações a serem desenvolvidas 

fundamentadas nos preceitos das UPS. O método será o estudo misto, descritivo, com 

abordagem participativa. Os dados serão produzidos por meio do instrumento “Estilo de Vida 

Fantástico” e mapa falante, e analisados pelo Programa Estatístico BioEstat – versão 5.3. Para 

os dados qualitativos será utilizada a análise de conteúdo, do tipo temático. Este estudo possui 

riscos mínimos associados, podendo ser um desconforto em alguma das perguntas. Caso 

ocorra algum problema de desconforto de ordem emocional ao decorrer da pesquisa, o (a) Sr 

mailto:biacarvalho_11@yahoo.com.br
mailto:verasaboia@uol.com.br
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(a) será encaminhado (a) para fora do ambiente da pesquisa, recebendo os devidos cuidados 

pelo responsável do estudo. O estudo contribuirá trazendo questões voltadas para a promoção 

da saúde e estilo de vida dos graduandos. Para participar do estudo você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas no momento da pesquisa, ou por contato através do 

telefone ou email. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à 

disposição assim que finalizada. 

Eu, _____________________________________________,  declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________ 

(assinatura do participante) 

  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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ANEXOS 

QUESTIONÁRIO ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 
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PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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COMPROVANTE DE ACEITE DO ARTIGO 

 

 

 

 

 

Prezados Pesquisadores Beatriz Carvalho Espindola, Vera Maria Sabóia e Gabriela Silva dos 
Santos, 

Temos o prazer de lhe notificar que seu trabalho intitulado: PROMOÇÃO DA SAÚDE DE 

GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA, foi aceito por nosso conselho 

científico e será publicado na próxima Edição 52. 

 

Em breve enviaremos os trâmites para pagamento da taxa de publicação. 
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Cordialmente, 

Editora MPM Comunicação 

 

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________________________________________ Prof.ª Caroliny dos Santos 
Guimarães da Fonseca Editora-Chefe da Revista Saúde Coletiva (Barueri) 
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