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RESUMO

Introdução: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa sobre o Estilo de Vida de
graduandos da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) - pertencente à
Universidade Federal Fluminense (UFF), situada na cidade de Niterói - sob a ótica do
Movimento das Universidades Promotoras da Saúde. Sabendo que das Universidades sairão
os responsáveis pela formulação de políticas públicas impactando a qualidade de vida das
pessoas e que tais instituições de ensino constituem espaços sociais significativos quanto ao
seu potencial de Promoção da Saúde e bem-estar, percebemos que o ambiente e as
responsabilidades durante o período universitário podem influenciar na saúde, na qualidade e
no Estilo de Vida dos graduandos. Objetivos: caracterizar as atividades desenvolvidas na
EEAAC que contribuem para Promoção da Saúde dos graduandos e Identificar o Estilo de
Vida dos graduandos dessa instituição, despertando a atenção sobre a necessidade, durante a
formação profissional na Universidade, de ambientes promotores da Saúde dos estudantes.
Metodologia: Foi realizado o levantamento das Ações de Promoção à Saúde desenvolvidas
na própria unidade ou por professores, voltadas para a melhoria do Estilo de Vida dos
graduandos. Esse levantamento foi realizado presencialmente na EEAAC através da busca
documental nos departamentos de ensino; como instrumento de produção de dados foi
utilizado o questionário de Estilo de Vida FANTASTIC com alunos do 1º ao 10º período
período do curso de graduação. Conforme nos orientam as resoluções, o desenvolvimento do
estudo em questão foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), sendo aprovado para prosseguimento sob
nº CAAE 14356619.3.0000.5243. Resultados: Foram levantadas 8 ações que funcionam
regularmente, sendo uma fora do campus e outra apenas durante o horário letivo. Através da
aplicação do questionário FANTASTIC, constatamos que a média do Estilo de Vida da
graduação tem pontuação de 64,46 com desvio padrão de 10,34, considerado bom.
Conclusão: os estudantes do curso de graduação tem um Estilo de vida considerado bom pelo
questionário, mas percebemos como as responsabilidades universitárias podem influenciar no
padrão de sono e satisfação, com isso, na qualidade e no Estilo de Vida, tornando necessário
um ambiente salutar para sua melhoria, sendo essa a maior demanda apresentada. A
regularidade, frequência, localização e horário de funcionamento dos programas podem
impactar significativamente a adesão e sua efetividade. Acreditamos que inserir essas práticas
dentro da rotina dos estudantes pode melhorar ainda mais o Estilo de Vida se os graduandos
tiverem conhecimento, tempo, incentivo e motivação para participar das ações.

Palavras chave: Promoção da saúde, Estilo de vida, Ambiente universitário.



ABSTRACT

Introduction: This is a quantitative study about the Lifestyle of the undergraduates of the
Aurora de Afonso Costa Nursing School (EEAAC) – which belongs to the Fluminense
Federal University (UFF), located in the city of Niterói - from the perspective of the
Movement from Health-Promoting Universities. Knowing that Universities will teach those
responsible for formulating public policies that will impact people's quality of life and and
that such educational institutions constitute significant social spaces in terms of their potential
for Health Promotion and well-being, we realize that the environment and the responsibilities
during the university period can influence the health, quality and lifestyle of the students.
Objective: characterize the activities developed at the EEAAC that contributed to the Health
Promotion of the students and to identify the Lifestyle of the students of this institution,
awakening the attention on the need of environments health promoters of students, during the
professional formation in the University. Methodology: A survey was carried out of the
Health Promotion Actions developed in the unit itself or by teachers, aimed at improving the
Academic Lifestyle. This survey was carried out in person at EEAAC through documentary
research in the departments of education; The FANTASTIC Lifestyle questionnaire was used
on students from the 1st to the 10th period of graduation as a tool for data production. As the
resolutions guide us, the development of the study in question was sent to the Research Ethics
Committee (CEP) of the Antônio Pedro University Hospital (HUAP), being approved for
continuation under nº CAAE 14356619.3.0000.5243. Results: Eight actions with regular
functioning were raised, one off-campus and the other only during school hours. Through the
application of the FANTASTIC questionnaire, we found that the average lifestyle of the
graduate has a score of 64.46 with a standard deviation of 10.34, which is considered good.
Conclusion: Undergraduate students have a lifestyle considered good by the questionnaire,
but we realize how university responsibilities can influence the pattern of sleep and
satisfaction, thereby, quality and lifestyle, making it necessary to have a healthy environment
for improvement, this being the biggest demand presented. The regularity, frequency, location
and opening hours of the programs can significantly impact adherence and their effectiveness.
We believe that inserting these practices into the students' routine can improve the Lifestyle
even more if the students have the knowledge, time, incentive and motivation to participate in
the actions.

Key words: Health promotion, Lifestyle, University environment.
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1 INTRODUÇÃO

Trata-se de uma pesquisa sobre o Estilo de Vida dos graduandos da Escola de

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) - pertencente à Universidade Federal

Fluminense (UFF), situada na cidade de Niterói - sob a ótica do Movimento das

Universidades Promotoras da Saúde.

É comum, dentro dos trabalhos de pesquisa que são solicitados no decorrer da

graduação, iniciar o corpo do texto diretamente com os dados referentes ao assunto que será

debatido. Conquanto seja o modo mais consagrado de iniciar uma escrita ordinária para o

Academia, peço licença a todos aqueles que se puserem a ler estas poucas linhas para pedir

um pouco de espaço. Não tratamos aqui de um amálgama de citações, coletadas a esmo de

publicações e livros, feito dentro de um prazo, cumprindo uma solicitação, a fim de receber

uma nota. Este “Escrito” - e trato-o com “E” maiúsculo - é ao mesmo tempo a realização de

um sonho, uma finalização artística, uma comprovação acadêmica - para obtenção de título - e

pessoal - para obtenção de confiança - de toda uma vida, este Escrito é, a minha Monografia.

Entendo que iniciar a Monografia trilhando um caminho alternativo como esse, me

constrange a trazer alguns esclarecimentos aos leitores. Gostaria, antes de seguir, de tecer

essas explicações.

O espaço que pedi será o que reservei até o final do tópico 1.1 MOTIVAÇÃO para

mostrar quem é este que escreve. Pela natureza deste trabalho, existe vida nestas linhas.

Criatividade, tempo, dedicação e empenho foram derramados em cada letra, em cada página,

em cada sinal de pontuação e o resultado disso é que por trás de cada frase escrita aqui existe

um ser humano representado, semelhante ao que está lendo agora. Portanto, o tom impessoal

aqui utilizado nos acompanhará no decorrer desta trajetória.

Depois de discorrer sobre os motivos que levaram essa pesquisa a ser elaborada,

partiremos para o impacto que ela traz, porque é relevante, porque se justifica e isso concluirá

o segundo tópico. Em seguida mostraremos nossos objetivos aos leitores e finalizando a

primeira parte todas as questões éticas envolvidas. Os capítulos 2, 3 e 4, tratarão

respectivamente acerca da revisão de literatura, do método e dos resultados da pesquisa. Sem

mais, avancemos.
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1.1 A MOTIVAÇÃO

Atribuo principalmente à Providência chegar no tema desta monografia tal como se

apresenta, entretanto, tento explicar em poucas palavras como se deu sua obra e como cada

pedaço desse caminho foi sendo conectado até tornar-se o que é hoje.

Dentro do projeto pedagógico do curso de Bacharelado e Licenciatura em

Enfermagem - faço menção ao currículo 34.01.002 - constam disciplinas como Psicologia da

Educação, Parasitologia e Microbiologia, que foram fundamentais para minha formação.

Cursando a disciplina de Psicologia da Educação, nos foi proposto um trabalho de

pesquisa como forma de avaliação. Dentre todos os grupos, o nosso escolheu o tema

“Mudança na Subjetividade dos Alunos do Curso de Enfermagem” no qual, através de

perguntas, avaliamos pontos como horas de sono, de atividades de lazer, comunicação

social… O que recebemos como resultado dos últimos períodos foi preocupante,

especialmente porque dizia respeito ao nosso futuro também. Aliado a essa pesquisa, com o

decorrer das aulas de “Parasitologia” e “Microbiologia” uma máxima era repetida para toda a

turma. Conforme avançávamos no estudo dos pequenos seres e víamos sendo alternados à

nossa frente protozoários, fungos, bactérias e vírus, o mesmo tema se repetia: a educação

previne o adoecimento da população. Não falavam isso sem influência, nosso livro texto

trazia a educação em saúde como método de prevenção para quase todos os parasitos

humanos . Essa mesma “regra da saúde” também foi percebida em outras disciplinas como1

“Introdução à Saúde Coletiva”, e todas as disciplinas de “Pesquisa e Prática de Ensino”.

Surge a partir daí uma incongruência que foi evidenciada ao iniciar o ciclo profissional

e conhecer colegas de curso em períodos mais avançados. Infelizmente em sua maioria, estes

carregavam consigo histórias de trajetórias acadêmicas maculadas por adoecimentos e

desespero, apreensão e ansiedade. Garanto absolutamente que, com o mínimo de perspicácia

inata a um ser humano, parece extremamente carente de sentido ouvir que a educação previne

adoecimento e conhecer tantos colegas - na graduação - adoecidos.

Felizmente - e a isso atribuo a ação Divina - ao iniciar esse período na caminhada

acadêmica, conheci a Profª. Drª. Vera Maria Sabóia que lançando à turma seu convite para

alunos em projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),

ganhou meu interesse com o tema. De todos os encontros no grupo de pesquisa e ao final de 1

1 O livro mencionado é o Bases da Parasitologia Médica (REY, 2015).
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ano inteiro de participação, surgiu efetivamente o tema “Escola de Enfermagem: Ambiente e

Estilo de Vida de Graduandos”.

1.2 O TEMA

Então, desde 2018 temos nos debruçado sobre este tema, levantando dados e

avançando na pesquisa. Ao longo desses estudos, percebemos que o desenvolvimento do

pensamento e da filosofia educacional e da saúde vêm evoluindo conforme avançamos e

desenvolvemos o conhecimento. Notamos que inicialmente a humanidade se preocupou

bastante com a cura e o tratamento e - posteriormente - a prevenção de doenças, super

valorizando o contexto hospitalar e investindo seus recursos e tempo nestas instituições

(BRANCO, 2018).

Entretanto, com o decorrer dos anos, o governo dos países emergentes começou a

mudar o olhar em relação à saúde populacional e o foco passou do confronto à doença para o

estimular/promover a saúde e daí, começou a aparecer um conceito de saúde integrado à

educação, ao ambiente natural, social e ao Estilo de Vida (LALONDE, 1974).

Na verdade, segundo alguns autores, a humanidade sempre se preocupou com a saúde,

deixando mostras de sua preocupação expressas em documentos. Produções de grandes

eventos mundiais - como a Declaração de Alma-Ata em 1978 e a Carta de Ottawa em 1986 -

são exemplos desses registros que comprovam essa preocupação constante da humanidade

com a saúde (HERAUD,2013).

Contudo, o conceito não apenas cresce, ou se espalha, ele evolui, modifica-se ao

entender o mundo que o cerca. Por isso, nas últimas 5 décadas, têm-se visto cada vez mais o

desenvolvimento desses conceitos dentro do cenário mundial. Apenas para citar um exemplo,

alguns leitores mais experientes recordam que o compromisso da humanidade com a

educação foi documentado com as metas do Milênio, no ano 2000. Desde essa data já

observamos um interesse dos governos mundiais em colocar junto ao desenvolvimento da

Educação, o da Saúde e da Qualidade de Vida. Embora os temas “Educação” e “Qualidade de

Vida” já estivessem pontuados no ano 2000, ao final do prazo para cumprir as Metas, em

2015, foram revisados e atualizados na 70ª Assembleia da Organização das Nações Unidas -

conhecida por “Agenda 2030” - como uma das 17 metas globais, permanecendo na lista e
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sendo acrescidos de outros itens, demonstrando o caminhar conjunto da educação com a

saúde (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Precisamos destacar para o leitor que a concepção da Promoção da Saúde alcança uma

abrangência muito maior do que a que circunscreve ao campo da saúde incluindo o ambiente

em sentido amplo, ultrapassando a perspectiva local e global, além de elementos físicos,

psicológicos, sociais dentre outros (CZERESNIA; FREITAS, 2009), partindo daí, quando

pensamos na saúde estudantil, precisamos focar em 2 grandes núcleos sociais que se destacam

com forte influência: o familiar e o acadêmico.

A experiência nos mostra que a maioria dos estudantes de graduação se encontram

inseridos em algum desses 2 contextos em grande parte do dia. Este fato faz com que esses

núcleos praticamente definam o Estilo de Vida do graduando, tendo repercussão direta em sua

vivência no contexto universitário pelo poder que o ambiente exerce sobre a saúde. Foi por

entender a saúde acadêmica desse modo que, em 2003, países desenvolvidos iniciaram um

movimento dentro das suas universidades - já acostumadas a realizar atividades de extensão

para a comunidade - em prol do corpo discente: o mundo começou o movimento das

Universidades Promotoras da Saúde (ARROYO, 2018).2

Ao decorrer dos anos, novas conferências, congressos e eventos começam a ser

realizados com essa temática. A Carta de Okanagan afirma que as Universidades Saudáveis

precisam incorporar princípios de saúde e bem estar nas suas atividades cotidianas. Já no

evento da Universidade de Alicante, em 2017, sobre Promoção da Saúde e Universidades, o

destaque foi a construção de ambientes sociais e educativos saudáveis, ressaltando a

participação das Universidades em decisões que afetam a saúde dentro do contexto

comunitário onde estão inseridas (CARTA DE OKANAGAN, 2015; DECLARAÇÃO DE

ALICANTE, 2017). Desde um pouco depois do surgimento das Universidades Promotoras de

Saúde a literatura logo nos aponta que as devidas instituições de nível superior que contam

com Escolas e Faculdades da área da saúde deveriam liderar e apoiar os processos de

educação em saúde e em estilos de vida saudáveis dentro da comunidade acadêmica

(LANGE; VIO, 2006).

Temos aí, em todo esse cenário histórico-mundial, uma questão preocupante para o

crescimento/desenvolvimento de uma Universidade: que tipo de instituição nós temos

2 Embora ainda seja citado de novo na próxima página, explicaremos mais pormenorizadamente sobre
esse movimento em uma seção específica do próximo capítulo.
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cultivado? Digo “nós” porque somos os verdadeiros autores de sua história, estaríamos, então,

avançando na educação, chegando a cada dia mais próximos de um objetivo fixado ou apenas

andando para a frente nos distanciando do ponto em que paramos na manhã anterior? Não se

engane o leitor, precisamos de mais do que tempo de existência, pois como uma fruta verde

que permanece na árvore inalterável por toda a estação se mostra sem utilidade e dispendiosa

para todo aquele organismo, assim somos quando ganhamos dias e não amadurecemos,

vivemos tão somente para consumir recursos.

Entrementes os leitores façam sua reflexão sobre o parágrafo anterior, convido-os a

continuar: é razoável essa nossa preocupação? Pois bem, já dissemos que os estudantes são

muito afetados pelos núcleos familiar e universitário, abrindo mão do estudo do núcleo

familiar para outro momento ou para outros colegas, nos voltamos agora, especificamente,

para a necessidade e importância de estudar o ambiente universitário e o Estilo de Vida

daqueles que frequentam esse meio. Elucidando o que apresentamos no primeiro parágrafo da

página 12, trazemos como Objeto do Estudo O Estilo de Vida dos estudantes da EEAAC da

UFF, sob a ótica do Movimento das Universidades Promotoras da Saúde.

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA

Quando discorremos acerca da Universidade - não nomeadamente a instituição “A” ou

“B”, mas a Universidade na forma de um organismo educacional de ensino superior, como

ambiente de formação acadêmica, com um propósito fundamental a formação integral dos

profissionais do ponto de vista humanístico, científico e tecnológico, elaborando atividades

para o desenvolvimento humano sustentável, incluindo os estudantes, o corpo docente e o

administrativo (ALAYO et al, 2013). Este quadro traz para nós, como deixamos claro no

destaque em itálico, a necessidade de ocorrer investimento - por parte das universidades -

tanto na criação de atividades, quanto na parte sustentável do desenvolvimento.

Baseando-se nesses moldes de pensamento e com a evolução do Movimento das

Universidades Promotoras de Saúde, a filosofia universitária também se altera e evolui,

crescendo e tomando uma forma mais concisa. Então, mais recentemente, a declaração de

Alicante - um dos frutos do VIII Congresso IberoAmericano Universidades Promotoras da

Saúde - nos traz a necessidade das instituições universitárias desenvolverem ações

consistentes e continuadas de Promoção da Saúde para seus estudantes e junto com estes, para
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seu entorno social, favorecendo a interação com a sociedade (DECLARAÇÃO DE

ALICANTE, 2017), complementando o pensamento anterior.

De posse desse entendimento, podemos perceber como os diversos níveis envolvidos

na produção desta pesquisa são impactados e, a fim de auxiliar o leitor nesta percepção,

explanaremos brevemente.

1.3.1 Contribuições à  Comunidade Acadêmica

A pesquisa se mostra relevante com um todo, pois possibilitará a abertura de caminhos

para novas pesquisas e iniciativas, ampliação do acervo bibliográfico com possibilidade de

novas publicações sobre a temática e favorecimento ao desenvolvimento de ações de

investigação e reflexão em Promoção da Saúde, também fortalecendo a presença do Núcleo

de Estudos de Fundamentos de Enfermagem (NEFE-UFF). Reflexões como estas sobre a

universidade, a comunidade acadêmica e a todas às atividades que são destinadas para este

público específico devem ser realizadas com a finalidade de enxergar a universidade como um

espaço promotor de saúde, que possibilita mudanças e melhorias pertinentes para toda a

sociedade (ESPINDOLA; SABÓIA; MACEDO, 2020).

1.3.2 Para a Universidade Federal Fluminense  (UFF)

Trazemos, ao tecer essa evolução do pensamento, a conclusão de que é impossível,

tanto em termos sociais, como educacionais, ou científicos - especialmente para quem ensina

e pesquisa a saúde - avançar ou amadurecer institucionalmente ignorando a relação entre

educação e saúde. Como vimos há pouco, Desde o ano 2000 com as Metas do Milênio, como

na Agenda 2030 em 2015, junto à Educação, encontram-se também a Qualidade de Vida e a

Saúde de um modo geral, portanto “Não existe mais lugar para a ideia que a educação não é

um espaço para discutir saúde e que há saúde sem a vertente da educação.” (PONTE;

FONSECA; CARVALHAL, 2019). Dedicando tempo para esse tema, a UFF avança junto

com os outras instituições para a construção de um mundo melhor, tendo em vista sua

afiliação à rede iberoamericana de universidades promotoras da saúde ao final de 2020.

1.3.3 À Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)

É de suma importância ressaltar que a execução desta pesquisa foi uma tentativa - bem

sucedida - de vinculação de trabalhos acadêmicos visando o fortalecimento tanto da
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Graduação como da Pós Graduação da referida Escola. Sendo assim, não só concluiu um

trabalho de iniciação científica como lançou as bases para a elaboração desta monografia, de

uma dissertação e também de uma tese, nutrindo, e explorando a importância e significância

social de estudos voltados para qualidade de vida, Promoção da Saúde e Estilo de Vida.

1.3.4 Aos Docentes e Discentes

O estudo em tela ainda contribuirá trazendo à tona questões voltadas à Promoção da

Saúde, qualidade e Estilo de Vida de uma parcela da população muitas vezes esquecida.

Suscitar esse tipo de reflexão significa estimular o cuidado, por parte das instituições, em

quem futuramente cuidará do outro, a fim de que, através das condições ofertadas, possam ser

desenvolvidas boas condições físicas e psicológicas, trazendo para este ou aquele graduando a

melhor apreensão dos ensinamentos propostos durante a graduação, o aproveitamento da

vivência universitária, a contribuição com o desenvolvimento da ciência através do

engajamento em atividades voltadas a essa finalidade e tantas outras vantagens inerentes ao

bem estar. Isso torna mais prazeroso o trabalho dos docentes, repercutindo também em sua

saúde, gerando um ambiente de trabalho mais agradável e mais engajamento nas atividades

desenvolvidas.

Essas são as razoẽs pelas quais acreditamos que a pesquisa pode somar, junto à

sociedade e ambiente profissional, em seus termos.

1.4 OBJETIVOS

Já vimos até aqui como, como o conceito de educação tem sido aliado à saúde e à

qualidade de vida, resultando daí que ofertar uma melhor educação inclui pensar em ações de

promoção à saúde a nível institucional. Tendo esses conceitos em mente, surgiram as

seguintes questões norteadoras:

★ Existem ações, programas e projetos desenvolvidos nessa instituição que contribuem

para a Promoção da Saúde desses estudantes?

★ Qual o Estilo de Vida dos estudantes de graduação da EEAAC?;
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Baseado nisso, nossa pesquisa teve por objetivo geral:

➢ Conhecer o Estilo de Vida dos estudantes de graduação da Escola de Enfermagem

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.

E como objetivos específicos:

1. Caracterizar as atividades desenvolvidas da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) que contribuam para

Promoção da Saúde dos graduandos;

2. Identificar o Estilo de Vida desse grupo populacional nessa instituição.



2 REVISÃO DE LITERATURA

Pesquisar na literatura já existente sobre o tema é de importância indescritível para a

execução do trabalho. A partir das constatações, das concepções e dos conceitos com os quais

iremos nos deparar a seguir, poderemos traçar com mais segurança nossa análise e discussão

no capítulo 4. Como já foi bem dito “A pesquisa bibliográfica é a que mais sustenta o trabalho

científico” (ANDRADE; DA SILVA, 2015) Como já enunciado, a confecção deste trabalho

não visa a obtenção de título apenas, portanto, embora traçar os objetivos da revisão possa

parecer um pouco supérfluo aos leitores mais acostumados com a Academia, o fazemos na

expectativa de tentar melhorar a fluidez textual e organizar as ideias dos mais recentemente

iniciados ou mesmo dos que têm interesse, mas não se debruçaram sobre o tema.

Já temos mostrado no capítulo anterior como é importante a criação de ambientes

saudáveis e que influenciem positivamente a saúde dos graduandos, como é importante que

ações sejam desenvolvidas com essa finalidade, mas não como chegamos a essa conclusão.

Discutiremos mais especificamente as bases teóricas desse estudo a partir de agora, para isso,

subdividimos o capítulo em seções relacionadas ao tema central. Como sejam:

1. Promoção da Saúde e a relação com o ambiente;

2. Movimento das Universidades Promotoras da Saúde;

3. Estilo De Vida;

Esperamos que a divisão auxilie a compreensão de todos.

2.1 A PROMOÇÃO DA SAÚDE E  A RELAÇÃO COM O AMBIENTE

Pode parecer comum ouvir sobre Promoção da Saúde ao longo da graduação - falamos

especificamente na área da saúde - como fator importante para o avanço do pensamento em

saúde. Entretanto, se não soubermos de onde surge esse pensamento ou como se deu seu

início, não poderemos entender para onde está evoluindo e em que direção avança,

estando-nos limitados ao conceito em voga no recorte temporal em que vivemos. Esse tipo de

atitude pode nos levar a equívocos comuns como a confusão entre os conceitos de Promoção
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e Prevenção (HEIDMANN et al., 2006) ou mesmo a caminhar na direção de onde viemos

acreditando que somos felizes por conseguir algum avanço. Sem se alongar mais, vamos

entender como foi lançada na sociedade a semente para este pensamento.

2.1.1 Promoção da Saúde - A Semente

A humanidade assiste durante o século XIX a um movimento de “cientifização” das

ciências médicas. Um dos componentes básicos da clínica foi uma “‘consciência política que

toma a forma de uma consciência médica generalizada’, levando ao surgimento de ‘uma

medicalização militante da sociedade’” (BRANCO, 2018), essa medicalização foi sendo

intensificada com o tempo, gerando uma reação que culminou no pensamento de Promoção

da Saúde.

Então, na década de 1920 Winslow define o conceito de saúde pública como "... a

ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde e a eficiência física

e mental…”. Dentro de sua definição surge, numa das primeiras vezes, o termo Promoção da

Saúde. Já dentro deste conceito, Winslow considera, para a formação dessa saúde pública, “os

esforços organizados da comunidade” e “a educação do indivíduo em princípios de higiene

pessoal”, trazendo a Promoção da Saúde como um esforço da comunidade para alcançar

políticas e programas educativos com a finalidade de melhorar a saúde pessoal e assegurar

todos os níveis de vida adequados (WINSLOW apud SOUZA et al., 2006) .3

Winslow não sabia, mas com seu trabalho estava lançando as bases para a produção de

Leavell & Clark na década de 1940, onde o conceito mais tradicional de Promoção da Saúde

que conhecemos foi desenvolvido, sendo classificado como um dos elementos do nível

primário de atenção em medicina preventiva e perdurando até a divulgação do Informe

Lalonde em 1974 - o primeiro documento oficial a pontuar nominalmente a Promoção da

Saúde - que, tendo lançado ao pensamento mundial novas concepções do conceito de saúde,

fez com que os sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos começassem a serem

questionados (CZERESNIA; FREITAS, 2009), este relatório acabou impulsionando a

realização da Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde de Alma Ata, em

1978.

3 WINSLOW, C.-E. A. THE UNTILLED FIELDS OF PUBLIC HEALTH. Science, v. 51, n. 1306, p.
23–33, 9 jan. 1920.
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Cabe ressaltar que, à época da divulgação do relatório Lalonde pelo Canadá, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) fez 2 missões à China - recentemente aberta às nações

pelo nacionalismo - constatando que, no interior do país, em meio à escassez de recursos do

ambiente rural, os moradores desenvolviam cuidados de saúde, não convencionais à

abordagem médica, que tinham como essência o pensamento da atenção primária de saúde.

Esse conhecimento foi também formalizado no citado evento de 1978 (HEIDMANN et al.,

2006).

A conferência de Alma-Ata, dentre suas muitas contribuições, reforçou que junto do

conceito de saúde estão presentes o desenvolvimento da educação, da comunidade, a

importância de obras públicas - validando a participação do ambiente na Promoção da Saúde -

e a máxima de que a Promoção da Saúde é essencial para o desenvolvimento econômico de

uma nação (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978). Muitas coisas que a Conferência de

Alma-Ata trouxe já haviam sido ditas por alguns autores, mas pela primeira vez, Governos

mundiais se reuniram e debateram sobre o tema de Promoção da Saúde. De um certo modo, a

humanidade começava a constatar que promover a saúde seria menos custoso para os cofres

de qualquer nação que tratar as doenças, mesmo que de forma eficiente. A semente de um

conceito que havia surgido no princípio do século começava agora a germinar no mundo,

espalhando seus ramos e brotos pelas nações.

2.1.2 Promoção da Saúde - Os Ramos e os Brotos

Como amante de números “redondos” e simbolizando entrar num novo momento, a

humanidade utilizou o ano 2000 como ponto de referência para suas metas, mudanças e

desenvolvimento, assim, na Conferência Internacional de Atenção Primária da Saúde

realizada em setembro de 1978, a já citada Declaração de Alma-Ata foi elaborada. Nela foi

concebida a saúde como um direito humano a ser alcançado no ano 2000 (DECLARAÇÃO

DE ALMA-ATA, 1978).

Não podemos afirmar se foi pelo interesse no desenvolvimento econômico, pela

pressão gerada ou pela saúde dos povos, fato é que, quase uma década depois, em 1986, a

cidade de Ottawa, no Canadá, figurou como a sede da Primeira Conferência Internacional

sobre Promoção da Saúde, um evento centrado no tema, onde os 35 países participantes, ao

final, produzem a Carta de Ottawa, um documento que serve de base até hoje para o

desenvolvimento das ideias de Promoção da Saúde no mundo, confirmando valores como:
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vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação,

ação conjunta etc. Como estratégias de Promoção à Saúde elencou a Implementação de

políticas públicas saudáveis e Criação de ambientes favoráveis à saúde (note-se que

destacamos as políticas saudáveis e a criação de ambientes por acreditarmos estar dentro da

realidade do que uma universidade tem a oferecer para seus graduandos), além de trazer essa

nova concepção da saúde pública também estabeleceu objetivos que visavam “Saúde para

todos no ano 2000” (HEIDMANN et al., 2006; CARTA DE OTTAWA, 1986).

Com o passar do tempo, novas conferências, congressos e eventos foram realizados

com a temática. Pela quantidade de encontros, a fim de facilitar a compreensão do quadro

geral e tornar a leitura menos cansativa, achamos de bom tom resumir num quadro as

principais contribuições dos eventos internacionais sobre Promoção da Saúde e na página

seguinte trazer uma linha do tempo com os eventos mais importantes:

Quadro 1 - Principais eventos internacionais sobre Promoção da Saúde

Edição Ano Local Contribuições

I 1986 Ottawa Traz as bases da Promoção da Saúde.

II 1988 Adelaide Pontua a criação de ambientes favoráveis.

III 1991 Sundsvall Melhoria do ambiente (físico e social) e empoderamento.

IV 1997 Jacarta Relaciona a Promoção da Saúde com os DSS e pontua o4

setor privado como participante do processo.

V 2000 México Luta pela Equidade e desenvolvimento socioeconômico.

VI 2005 Bangkok Reforça a responsabilidade individual pela saúde.

VII 2009 Nairobi Coloca a Promoção da Saúde como estratégia central da
Agenda de Desenvolvimento Global.

VIII 2013 Helsinque Saúde em todas as políticas e equidade em saúde.

Fonte: Elaboração do autor, 2021

4 DSS: Determinantes Sociais de Saúde
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Imagem 1 - Linha do tempo de eventos relacionados com a Promoção da Saúde

Fonte: Elaboração do autor, 2021



25

Embora possa ser vista como um processo de capacitação da comunidade na

melhoria de sua própria qualidade de vida (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003) hoje,

entendemos que promover a saúde é também desenvolver conhecimentos, habilidades e

destrezas para o autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco em todas as

oportunidades educativas; mas que tudo isso também está ligado aos valores, as condutas,

condições sociais e especialmente aos estilos de vida dos próprios sujeitos envolvidos

(GONÇALVES, 2008).

Mesmo que possa parecer distante de nós por ser apresentado através de conferências

internacionais, a história da Promoção da Saúde está mais próxima do que imaginamos. Os

tão citados documentos incorporam em seus conteúdos noções de participação social e

responsabilização dentro do processo de promoção. Conceitos como esses direcionaram a

formação do sistema de saúde que temos em vigor atualmente com toda a sua complexidade

(BRASIL, 1988). Mas nem só de sistema de saúde vive uma nação, o que foi observado é

que, para obter profissionais que pudessem praticar a Promoção da Saúde atingindo a esfera

social como um todo, seria necessário investir nisso desde sua formação. Como então,

estimular isso desde a Graduação? A resposta encontrada, e posta em prática, é a que

comentamos no tópico a seguir.

2.2 O MOVIMENTOS DAS UNIVERSIDADES PROMOTORAS DA SAÚDE

Acreditamos que até aqui os leitores puderam perceber que as Universidades se

constituem em espaços sociais significativos quanto ao seu potencial para Promoção da Saúde

e bem-estar de grupos específicos da população. Tantas conferências internacionais,

congressos, reuniões, pactos firmados e todo esse estímulo mundial conseguiram, não sem

dificuldade, dar mais um passo rumo a um mundo melhor. O movimento que dá título a esta

seção foi criado. Ainda com o objetivo de facilitar a leitura, dividiremos a seção

historicamente e conceitualmente. Vamos então, entender um pouco mais sobre um dos frutos

dos esforços de toda uma geração em prol da saúde.

2.2.1 Um fruto - O Movimento

Nos espaços universitários, muitas pessoas vivem e experimentam diferentes aspectos

relacionados à vida, socializando, aprendendo, aproveitando o tempo de lazer e utilizando os



26

serviços disponíveis. É também desses ambientes que sairão os responsáveis pela formulação

de políticas públicas que farão a diferença na qualidade de vida das pessoas. Com todo o

crescimento do pensamento que temos de mostrado, percebe-se a oportunidade de

aproveitamento do espaço das universidades para implementar a estratégia de ambientes

saudáveis, isto é, de todo o ambiente que está em torno de uma comunidade, onde a saúde é

vista como um produto da relação dos sujeitos com o ambiente social e onde o indivíduo não

pode ser o foco (HERAUD, 2013), com isso em mente, no ano de 1995, após a Primeira

Conferência Internacional de Universidades Promotoras de Saúde, a Universidade Central

de Lancashire, cidade que sediou o evento, decide implementar programas voltados aos

graduandos nas áreas de álcool, exercício, saúde mental, saúde ocupacional e sexo seguro

(OLIVEIRA, 2017). Surge uma das primeiras Universidades Promotoras da Saúde no mundo.

A partir da iniciativa da Universidade Central de Lancashire, a Europa lidera o avanço

do movimento com países - como a Alemanha - criando internamente suas redes de

universidades aderindo aos princípios estabelecidos no evento de 1995, embora a China

também participe ativamente implantando o conceito (ALMEIDA, 2017). A chegada no

continente americano se deu em 2003, trazendo consigo o início das formalidades

institucionais (ESPINDOLA; SABÓIA; SANTOS, 2020).

A partir daí, a discussão e o conceito das escolas promotoras de saúde começou a

ganhar força e representatividade no cenário nacional e, com o avanço dos anos, chegamos a

11 estruturas nacionais nas américas: Brasil, Chile, América Central e Caribe, Colômbia,

Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, México, Peru e Porto Rico. A chegada ao Brasil ocorre

oficialmente em 2018 quando, por iniciativa da Universidade de Brasília, outras 18

Instituições nacionais de ensino superior fundaram a Rede Brasileira de Universidades

Promotoras de Saúde (ARROYO, 2018; PONTE; FONSECA; CARVALHAL, 2019).

Fora do âmbito nacional, dispomos hoje na américa latina de algumas redes

internacionais, merecendo destaque a Rede Ibero-americana de Universidades Promotoras de

Saúde (RIUPS) por ser vinculada à OMS, abrangendo os países da América Latina e incluir

Portugal e Espanha, se constituindo em um dos movimentos mais organizados no mundo e a

rede Chilena, por englobar “dezenas de instituições vinculadas a um mesmo projeto, o que

constitui um trabalho essencialmente em rede, fiel aos princípios da Promoção da Saúde”

(ALMEIDA, 2017).
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2.2.2 O conceito - definindo como devemos ser

Assim como várias conferências internacionais refinaram o conceito de Promoção da

Saúde, o mesmo acontece com as Universidades Promotoras da Saúde e, nos moldes de como

a carta de Ottawa concentra em si os princípios da Promoção, a Carta de Edmonton - de 2005

- se tornou um marco na definição do papel de uma Universidade Promotora da Saúde na

sociedade, sendo posteriormente aprimorada pela carta de Okanagan, editada no Canadá no

ano de 2015, que traz indicadores mais concretos do que seria e de como funcionaria uma

UPS (ALMEIDA, 2017).

Por exemplo, antes da promulgação da Carta, a literatura - segundo Mello (2010) - nos

trazia a ação comunitária da Universidade dando oportunidade, para servir de exemplo, de

boas práticas em relação à Promoção da Saúde para usar sua influência em benefício da saúde

e qualidade de vida da comunidade local, nacional e internacional. Em síntese, universidades

possuiriam potencial para contribuir com a saúde em três áreas distintas:

a) Criando ambientes de trabalho, aprendizagem e vivências saudáveis para estudantes

e funcionários;

b) Ampliando a importância da saúde, Promoção da Saúde e da saúde pública no

ensino e na pesquisa; e

c) Desenvolvendo alianças e parcerias para a Promoção da Saúde e atuação

comunitária.

Já segundo a carta de Okanagan, uma Universidade Promotora da Saúde é uma

instituição responsável por “transformar a saúde e a sustentabilidade da sociedade

contemporânea e das próximas gerações, fortalecer a comunidade e contribuir para o

bem estar das pessoas, lugares e do planeta” (CARTA DE OKANAGAN, 2015), indo

além nos termos de abrangência da instituição, incluindo a universidade como participante

ativa do processo em questão, transformando ao invés de influenciar e fortalecendo ao invés

de dar exemplo.

Isso nos leva a concluir - através do que já vimos até aqui - que uma universidade que

promova a saúde precisa estar na plenitude do exercício da educação, do favorecimento do

ambiente e da atuação política no favorecimento de um Estilo de Vida saudável, por serem

uma parte importante na trajetória de formação profissional, agrupando pessoas em um

momento importante de suas vidas, podendo favorecer a vulnerabilidade de jovens adultos se
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falhar em ofertar medidas de prevenção e Promoção da Saúde que integrem questões

ambientais, culturais e socioeconômicas (ESPINDOLA; SABÓIA; MACEDO, 2020).

Por isso, desde seu início, essas universidades são razoavelmente definidas pelo

“compromisso político institucional para colocar a Promoção da Saúde como elemento

integrador da visão, missão, valores e do plano estratégico da universidade”. A transparência

também é importante, sendo ressaltada na literatura a necessidade de “apresentar relatórios

periódicos sobre as ações de Promoção da Saúde que a Universidade desenvolve” devendo

deixar claro dentro dessas ações “seu vínculo direto nas questões sociais, questões de políticas

públicas favoráveis   à saúde, ações intersetoriais e advocacia em saúde”, mas não só no

ambiente universitário, o compromisso é de gerar uma cultura de Promoção da Saúde no

campus e no ambiente social e comunitário externo (ARROYO, 2018). Nesse contexto, é

válido ressaltar a pesquisa de Dantas et al (2019) onde é dito que também podem e devem ser

beneficiados funcionários e o entorno da instituição.

Portanto, as instituições de ensino superior teriam esse encargo de consolidar espaços

de reflexão interdisciplinar, fomentar os diálogos plurais para a produção da cultura

organizacional de Promoção da Saúde em todos os ciclos e cursos da vida humana, bem como

realizar a implementação de políticas institucionais de valorização da vida e da

sustentabilidade planetária como parte fundamental da sua missão.

Encerrando este tópico, deixamos resumidos os componentes da definição de

Universidades Promotoras de Saúde Retirado dos escritos de Arroyo (2018):

Quadro 2 - Principais componentes de uma Universidade Promotora da Saúde

Eixos transversais da

Universidade Promotora

da Saúde

Campos de ação Definições operacionais

• Perspectiva dos

determinantes sociais de

saúde (DSS)

• Perspectiva dos objetivos

de desenvolvimento

Desenvolvimento de

regulamentos e políticas

institucionais para promover

uma cultura universitária e

um ambiente favorável à

saúde.

• Promover ações de defesa

da saúde.

• Participar de processos de

análise de políticas públicas

de saúde.

• Utilizar abordagens de
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sustentáveis

• Alcance social, familiar e

comunitário

trabalho intersetoriais e

multidisciplinares.

Desenvolvimento de ações

de Educação em Saúde.

• Incorporar as perspectivas

de trabalho associadas à

educação em saúde e

comunicação em saúde.

• Promoção de habilidades

para a vida.

• Promoção da liderança

estudantil em saúde.

Oferecimento de serviços

sociais, médicos e serviços

de saúde integrais

• Combinação de serviços

médicos, educação em

saúde, psicológicos e de

trabalho social.

• Visão ampla de serviços

que abrange os

determinantes

social.

Capacitação e formação

acadêmica profissional em

Promoção da Saúde.

• Programas e cursos de

especialização em Promoção

da Saúde.

• Projetos de integração

curricular da Promoção

da Saúde.

• Cursos de extensão em PS.

Desenvolvimento de

associações, alianças e redes

universitárias de saúde.

• Estimular desenvolvimento

de grupos de trabalho e

associações com objetivos

de saúde.
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• Participar em redes de

Universidades Promotoras

de Saúde a nível nacional e

internacional.

Ambiente favorável à saúde

no campus.

• Iniciativas de campus

verdes.

• Projetos de

desenvolvimento sustentável

no campus.

• Ações para modificar a

infraestrutura e reengenharia

em benefício da saúde nas

instalações da universidade.

Desenvolvimento de

pesquisa em

Saúde.

• Atualização dos perfis de

saúde dos estudantes

universitários.

• Avaliação da eficácia das

ações de Promoção

de Saúde e Educação em

Saúde.

Fonte: ARROYO (2018)
Encerramos aqui nossa “viagem” pela Promoção da Saúde. Toda essa base teórica teve

por finalidade inserir na literatura o prezado leitor, mostrando como a evolução científica dos

conceitos de saúde e doença naturalmente conduziram a humanidade à concepção da

Promoção da Saúde, bem como esclarecer qual sua definição, entendendo sua relação com o

ambiente. Então, fazer entender como se deu, a partir daí, o nascimento do Movimento das

Universidades Promotoras da Saúde, sua ênfase com o ambiente acadêmico e que implicações

uma universidade tem com a sociedade e corpo discente e docente sob essa perspectiva.

Concluindo esse capítulo, desejamos que os leitores entendam, a partir da leitura do próximo
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tópico, como a vida do acadêmico pode ser influenciada a partir dos hábitos cotidianos e o

impacto que estes têm em sua saúde e qualidade de vida.

2.3 ESTILO DE VIDA

Antes de quaisquer palavras, gostaríamos de, brevemente, esclarecer um ponto

necessário para melhor aproveitamento da leitura de todos os que não estão familiarizados

com a área, trata-se da confusão quanto aos termos “Estilo de Vida” e “Qualidade de vida”. O

Estilo de Vida está ligado a um conjunto de hábitos, de costumes que determinada pessoa

tem. Esses hábitos podem ser influenciados, modificados, encorajados ou inibidos por

diversos fatores como a sociedade, o ambiente, iniciativa pessoal etc. Geralmente estão

atribuídos ao uso de substâncias tais como o álcool, fumo, chá ou café, hábitos dietéticos e de

exercícios, tendo implicação importante na saúde. A Qualidade de Vida está mais ligada ao

bem estar físico, mental, psicológico, emocional e social - como relação com a família e

amigos - de um indivíduo. Algumas vezes também à saúde, educação, poder de compra.

(PORTES, 2011). Em resumo e da forma mais simples possível, o Estilo de Vida está ligado

a como se vive a vida e a Qualidade de Vida acaba sendo resultado do Estilo de Vida que se

tem.

Por estarem tão envolvidos na constituição da saúde, acabam sendo objetos de atenção

da humanidade. A saúde do ser humano é um assunto que preocupa pesquisadores e cientistas

desde muito tempo. De um modo geral - como sociedade - nos preocupamos com a saúde e,

com isso, estudos considerando o Estilo de Vida de uma população já são encontrados na

literatura desde o século XVIII (PORTO et al., 2018).

Com o avançar dos anos, entramos no século XXI e começamos a viver a “Era do

Estilo de Vida”, mas não se precipite o leitor, a alcunha - a princípio motivo de orgulho - não

se dá pela preocupação que manifestamos ou pelo cuidado dispensado senão pela causa dos

nossos adoecimentos, uma vez que, após os anos 2000, as doenças e causas de morte estão

principalmente ligadas ao Estilo de Vida que a população tem cultivado (NAHAS; BARROS;

FRANCALACCI, 2000). Ainda segundo o mesmo autor:

Três grandes e rápidas mudanças têm redefinido o perfil das sociedades
humanas nos últimos 50 anos:

● Inversão na proporção da população rural/urbana - em 1940 o Brasil tinha
apenas 30% de sua população vivendo nas cidades, hoje essa proporção aproxima-se
dos 80% (a maioria concentrada em dez grandes áreas metropolitanas);



32

● Aproximação na proporção de jovens/idosos na população: o
envelhecimento populacional, decorrente principalmente da diminuição da
mortalidade infantil e conseqüente aumento da expectativa de vida;

● Mudanças nas principais doenças e causas de morte das doenças
infecto-contagiosas passou-se à predominância das doenças crônicas degenerativas
(como as doenças do coração, câncer e diabetes).

As citadas doenças e causas de morte do parágrafo anterior que se refletem nos

presentes tempos, têm sido questões relacionadas às doenças crônicas degenerativas, doenças

cardiovasculares de todo tipo, doenças metabólicas como a diabetes, sedentarismo, consumo

irresponsável de álcool, envolvimento em brigas, exposição a danos físicos etc. que vêm

surgindo cada vez mais cedo, afetando cidadãos jovens que, pelo hábito, carregam essas

práticas não saudáveis em suas vidas, resultando no percebido aumento de 18% em mortes

atribuídas à falta de exercício físico nos últimos 6 anos ao redor do mundo. São 3,2 milhões

de pessoas mortas todos os anos em decorrência do Estilo de Vida não saudável

(GUIMARÃES et al., 2017).

Pelas grandes mudanças inerentes ao ingresso no Ensino Superior é aberta uma

oportunidade aos estudantes para consolidação de hábitos em suas vidas. Isso pode favorecer

ou não um Estilo de Vida saudável dependendo das escolhas feitas (TASSINI et al., 2017).

Infelizmente, a maioria dos ingressantes nessas instituições de ensino não conseguem

desenvolver ponderação suficiente em suas escolhas para construir ou manter um Estilo de

Vida saudável. As escolhas que são feitas nesse processo de adaptação levam em conta vários

fatores e, um desses, inclui o meio em que elas vivem. Ou seja, a forma de desenvolver e

trabalhar hábitos de vida encontra-se prejudicada pelas mudanças impostas ao ingressar na

universidade e as escolhas feitas, saudáveis ou não, irão acabar por promover alterações no

Estilo de Vida, impactando diretamente na qualidade de vida (LUNA et al., 2018)

Partindo deste ponto a universidade torna-se o ambiente no qual o graduando, durante

determinado período da vida, passará grande parte do seu tempo, sendo desta forma um local

apropriado para fazer e formar para a saúde, conscientizando-os dos benefícios de um Estilo

de Vida saudável e de seu próprio bem estar físico, mental e social, bem como introduzindo

iniciativas capazes de modificar esse estilo. A literatura nos aponta que os parâmetros

definidores do Estilo de Vida podem ser alterados mediante a sensibilização do indivíduo em

relação a mudança de determinado comportamento e que, diante dessa alteração, a adoção de

um Estilo de Vida saudável abrindo mão da farmacoterapia reduz o surgimento de uma gama

de doenças crônicas, nos fazendo perceber que as alterações no Estilo de Vida são tão eficazes
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quanto terapias medicinais farmacológicas convencionais (MIRANDA; PORTO; SOUZA,

2018; PORTES, 2011).

Notando como se deu o avanço do conceito de saúde, o rumo tomado por diversas

instituições respeitadas a nível mundial, e todo o cenário, observar as mudanças no contexto

institucional que se aplicam às Universidades nos faz perceber como é necessária e urgente a

adesão ao Movimento e à incorporação da filosofia conceitual que vem se desenvolvendo

sobre a saúde. A inserção das Universidades nesta proposta é um tema relevante que está “em

evidência tanto no cenário internacional quanto no brasileiro”, sendo uma iniciativa capaz de

fortalecer a Promoção da Saúde, facilitando o desenvolvimento intelectual e profissional deste

grupo (PONTE; FONSECA; CARVALHAL, 2019).

Convido-os agora a um momento de reflexão, Jean Paul Sartre, consagrado filósofo

existencialista, ressalta a impossibilidade de neutralidade humana no mundo quando, em seu

livro Saint Genet: Ator e mártir diz que “O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o

que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós” (SARTRE, 2002), por isso

questiono os leitores: independente do que as circunstâncias históricas, sociais e econômicas

tenham feito da nossa educação o que ela é hoje, o que nós temos feito do que ela é? Será que

temos nos posicionado de forma “neutra” como instituição? No próximo capítulo começa a

tomar corpo nossa pesquisa e é justamente sobre isso que trataremos a seguir.



3 METODOLOGIA

Agora nos dedicaremos a pormenorizar como se deram todas as etapas envolvendo a

produção dos resultados de nossa pesquisa até o próximo capítulo. Seguiremos apresentando

um breve delineamento e mostraremos como se deu a coleta dos dados sobre a EEAAC e com

os graduandos. Após, comentaremos como realizamos os cálculos e organização das

informações. Esclarecidos esses pontos, trataremos sobre as questões éticas envolvidas. Por

causa do momento que vivemos no ano de 2020 com a instauração da pandemia pela

COVID-19, é necessário informar o leitor que a fase de produção de dados da pesquisa se deu

exclusivamente até o final de 2019, ocorrendo de forma presencial.

3.1 DELINEAMENTO

Primamos pelo Estilo de Vida dos graduandos como objeto de um estudo de natureza

quantitativa, do tipo descritiva. Polit e Beck (2011) afirmam que quanto à metodologia dos

estudos quantitativos, a principal preocupação é proporcionar, através do bom delineamento,

as respostas mais exatas, imparciais e interpretáveis possíveis para a questão de pesquisa e

propiciar resultados replicáveis. A pesquisa quantitativa envolve a coleta sistemática de

informação numérica, normalmente mediante condições de muito controle, além da análise

dessa informação, utilizando procedimentos estatísticos. Os estudos descritivos, por sua vez,

estão inseridos nos estudos observacionais, com relatórios de série de casos. Trata-se de um

tipo de estudo no qual a pesquisa em tela não possui grupo de comparação (HOGA;

BORGES, 2016).

3.1.1 Cenário

A pesquisa foi desenvolvida na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa

(EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada no município de Niterói,

Rio de Janeiro. A instituição, cenário da pesquisa, teve suas atividades iniciadas em 1944, sob

a direção da professora Aurora de Afonso Costa, em virtude de iniciativas governamentais no

campo da Saúde Pública. Atualmente, a EEAAC possui o Curso de graduação em

Enfermagem com cerca de 450 alunos dispostos em 10 períodos. Além disso oferece 11
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cursos de Pós Graduação, como Mestrado, Doutorado, e o estágio de Pós-Doutoramento,

segundo site da instituição . Também edita a Revista Online Brazilian Journal of Nursing.5

Importante é, para o leitor, saber que até o ano de 2016 o curso da graduação era

composto pelo Bacharelado somado à Licenciatura em Enfermagem cursado em 9 períodos.

Tendo sido retirada a Licenciatura, as turmas que ingressaram a partir do primeiro semestre de

2017 possuem, até a presente data, apenas o Bacharelado. Junto com essa alteração deu-se

também a mudança do currículo do curso, motivo pelo qual os alunos participantes dessa

pesquisa estão dispersos entre os dois currículos. Essa questão será melhor esclarecida no

tópico 3.3.2, onde trataremos como se deu a inclusão dos participantes.

3.2 PRODUÇÃO DE DADOS

3.2.1 Ações da Escola

Inicialmente foram levantadas ações de Promoção da Saúde que estivessem ligadas ao

desempenho da EEAAC em prol da saúde dos graduandos, para tanto, foram consideradas

apenas as ações realizadas na instituição ou gerenciadas pelas docentes da mesma. Esse

levantamento foi realizado presencialmente na EEAAC através da busca documental nos

departamentos de ensino, sendo solicitado a cada chefe de departamento as ações de

Promoção da Saúde dos docentes sob sua tutela, após essa solicitação foi executado o rastreio

online de projetos de extensão que estivessem registrados no nome de algum dos professores

da Escola, usando como base a lista disponibilizada pela EEAAC em seu site, com o nome de

todos os seus docentes em atividade.

Após esse levantamento, visitas presenciais aos locais de desenvolvimento de algumas

dessas atividades foram realizadas, atestando o andamento, funcionamento e continuidade

dessas ações.

3.2.2 Estilo de Vida dos Graduandos

Para avaliação dos graduandos na pesquisa, foi aplicado aos alunos que se dispuseram

a participar, um instrumento para produção dos dados quantitativos denominado “Estilo de

Vida FANTASTIC”. A literatura nos mostra que o indicador “Alfa de Cronbach” (bastante

utilizado para avaliar a consistência interna de questionários fechados, pontuando de 0 a 1)

5 http://eeaac.uff.br/
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quando calculado segundo o questionário em questão, geralmente aponta valores acima de 0,8

(BARROSO et al., 2019), o que é traduzido como uma boa consistência.

O questionário Estilo de Vida FANTASTIC é um instrumento desenvolvido e validado

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

Universidade de McMaster, no Canadá. É um documento contendo 25 questões fechadas que

perpassam os domínios físicos, psicológicos e sociais relacionados ao Estilo de Vida daquele

que responde, no nosso caso, dos graduandos (VÉLEZ; AGREDO, 2012).

Essas 25 questões estão divididas em 9 grupos:

F - Família e Amigos;

A - Atividade física/Associativismo;

N - Nutrição;

T - Tabaco;

A - Álcool e Outras drogas;

S - Sono/Stress;

T - Trabalho/Tipo de personalidade;

I - Introspecção;

C - Comportamentos de saúde e sexual.

De onde surge - em acróstico - o nome do questionário em língua inglesa

(FANTASTIC). Cada um dos itens tem 5 opções de resposta - com exceção das questões 09 e

14, que possuem apenas 2 alternativas - com um valor numérico de 0, 1, 2, 3 e 4. O somatório

dos pontos obtidos ao preencher o questionário permite classificar o Estilo de Vida do

participante através de faixas pré estabelecidas:

★ 0 a 34 Necessita melhorar;

★ 35 a 54 Regular;

★ 55 a 69 Bom;

★ 70 a 84 Muito bom; e

★ 85 a 100 Excelente;

Quanto menor o escore, menos saudável é o Estilo de Vida, sendo mais recomendada a

mudança de hábitos. O modelo por nós utilizado consta como anexo e pode ser consultado na

seção “8.3 MODELO DE QUESTIONÁRIO FANTASTIC APLICADO”.
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3.2.3 Critérios de Inclusão e Critérios de exclusão

Para definir, dentre os estudantes, quais seriam os participantes da pesquisa, utilizamos

os seguintes critérios:

➔ Ser estudante do Curso de Graduação de Enfermagem da EEAAC;

➔ Ter idade mínima de 18 anos;

➔ Estar regularmente matriculado e cursando as disciplinas de inclusão;

➔ Aceitar assinar o TCLE;

Não foram incluídos na pesquisa aqueles que se encontravam afastados do curso, seja

por licenças médicas, abandono ou por qualquer outro motivo.

Como o curso ofertado pela Universidade possui a grade aberta, para coletar

informações referentes a cada período específico da graduação, utilizamos disciplinas

específicas de cada semestre. Como já dissemos anteriormente, os alunos, na época da

realização do estudo, estavam dispostos entre 2 currículos. Todos os participantes a partir do

sétimo período pertenciam ao currículo antigo, isto é, cursaram a graduação composta por 9

períodos com bacharelado e licenciatura. Os demais participantes - do primeiro ao sexto

período - estudaram sob o regime do novo currículo, ou seja, cursando apenas o bacharelado

em 10 períodos.

Nos anexos 8.1 e 8.2 constam as matrizes curriculares do curso de graduação de

acordo com os currículos dos participantes. A partir de uma breve observação será possível

entender a lógica utilizada para escolha das disciplinas que serviram para inclusão dos

participantes a partir dos pré-requisitos institucionais e de acordo com a quantidade de

semestres cursados. Segue a escolha das disciplinas:

1 semestre - Universidade, Enfermagem e Vida Acadêmica;

2 semestres - Políticas Públicas em Saúde;

3 semestres - Farmacologia Básica I;

4 semestres - Fundamentos de Enfermagem III;

5 semestres - Fundamentos de Enfermagem IV;

6 semestres - Gerência de Enfermagem I;

7 semestres - Trabalho Monográfico I;

8 semestres - Pesquisa e Prática de Ensino III - Sujeitos, Saberes e Práticas;

9 semestres - Pesquisa e Prática de Ensino IV - Sujeitos, Saberes e Práticas.
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A escolha de disciplinas foi feita tentando agrupar os graduandos de acordo com o

tempo de curso, seguindo o seguinte raciocínio, por exemplo, Universidade, Enfermagem e

Vida Acadêmica (UEVA) é uma disciplina própria do 1º período da graduação, que explica o

funcionamento da instituição. A matrícula é feita automaticamente ao iniciar o curso, logo é

útil como bom parâmetro para 1 semestre.

As disciplinas com sequência numérica exigem a conclusão das etapas anteriores,

sendo assim, se mostram como um bom indicativo da quantidade de períodos cursados, como

Fundamentos de Enfermagem III (que exige a conclusão de todas as disciplinas dos primeiros

3 períodos do curso e Fundamentos de Enfermagem IV (que exige a conclusão de

Fundamentos de Enfermagem III) são bons indicativos de 4 e 5 semestres letivos na

instituição respectivamente. Portanto, as 9 disciplinas foram especialmente escolhidas com a

finalidade de agrupar os graduandos de acordo com o momento vivido no curso.

Após seleção das disciplinas, foi feito contato com o Representante de Turma - de

cada uma das turmas - solicitando a possibilidade de coleta de dados em algum dia da semana.

Marcada a data, o questionário era aplicado ao final da aula.

3.3 ANÁLISE DE DADOS

Os dados obtidos com os questionários e levantamentos foram registrados, tabulados,

analisados, calculados e organizados com auxílio da plataforma da empresa Google para

desenvolvimento de planilhas online.

3.4 OUTROS ESTUDOS

Como já foi afirmado anteriormente no tópico 1.3.3 (Contribuições à EEAAC), outras

pesquisas foram desenvolvidas junto a esta com levantamento de outros materiais que não

foram nosso foco principal de análise para desenvolvimento deste trabalho. Não obstante,

alguns desses dados serão citados, pelo seu valor, como forma de complementar a visão do

leitor acerca do Estilo de Vida dos graduandos. Cabe entender que esses dados foram obtidos

no mesmo momento de preenchimento dos questionários, pelas mesmas pessoas, seguindo os

mesmos padrões de ética e imparcialidade já descritos.
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3.5 QUESTÕES ÉTICAS

Finalizando este capítulo, gostaríamos de destacar que as pesquisas envolvendo seres

humanos no Brasil eram regidas principalmente por uma resolução específica, a 196/1996, do

Plenário do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido revogada no ano de 2012 pela 466/2012

que vem sendo colaborada em sua ação por algumas posteriores como a 510/2016. Nelas

encontramos definidos princípios para o desenvolvimento ético da pesquisa como a

autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça para participantes e direitos e deveres da

comunidade acadêmica dentro desse processo. O Estabelecimento de como deve ser e o que

deve conter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como deve ocorrer o

assentimento para menores de idade, bem como a necessidade de aprovação por um comitê de

ética em pesquisa (BRASIL, 1996; 2012; 2016).

Conforme nos orientam as resoluções, o desenvolvimento do estudo em questão foi

encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital

Universitário Antônio Pedro (HUAP), sendo aprovado para prosseguimento sob nº CAAE

14356619.3.0000.5243. Tendo esta autorização, aos participantes que manifestaram interesse

em colaborar com o desenvolvimento da pesquisa e que estavam dentro dos critérios de

inclusão, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - que pode ser visto

pormenorizadamente no Apêndice 1 - indicando esse que sua participação se deu de livre e

espontânea vontade, mediante explicação de todos os processos envolvidos (procedimentos,

riscos e desconfortos). Neste impresso, constavam também os objetivos da pesquisa,

benefícios previstos e a garantia de recusa de participação a qualquer momento. Formas de

acessar os pesquisadores - ocultadas no apêndice para evitar a exposição de outros

desenvolvedores desta pesquisa - em caso de dúvidas ou quando julgassem necessário, todas

essas informações em linguagem acessível e simples.



4 RESULTADOS

4.1 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Realizando o levantamento das ações de Promoção da Saúde na escola, encontramos

listadas 10 ações que seguem resumidas no quadro abaixo:

Quadro 3 - Ações de Promoção da Saúde da EEAAC

Fonte: Elaboração do autor, 2019
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Além da tabela é preciso destacar que algumas ações desenvolvidas (Moradia

Estudantil, Aprendendo a olhar para si e Cine pipoca) foram projetos de extensão elaborados

por alunos como produto de uma disciplina de gerência. O requerido era elaborar e pôr em

prática alguma atividade de extensão, e a ideia de voltar a atenção para a saúde estudantil

partiu dos próprios alunos. Como as disciplinas são semestrais, os projetos tiveram duração de

1 semestre letivo. Isso resulta que das 10 ações levantadas, 8 funcionavam regularmente,

sendo que dessas 8, 1 funcionava fora do campus da escola (Projeto Cuidar) e outra

funcionava apenas durante o horário letivo (Projeto Plural).

4.2 QUESTIONÁRIO FANTASTIC

Responderam ao questionário 133 estudantes de todos os períodos da graduação. Com

a população de 460 alunos conforme site da instituição, a amostra de participantes nos

oferece, aproximadamente, um grau de confiança de 90% com 6% de erro.

Após encerrado o período de coleta de dados, assim estavam divididos os

participantes, conforme sua quantidade, por período:

Imagem 1 - Gráfico da quantidade de participantes por período

Fonte: Elaboração do autor, 2021
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Os resultados obtidos com os graduandos foram compilados na tabela a seguir onde os

maiores valores obtidos em cada categoria estão destacados:

Tabela 1 - Classificação do Estilo de Vida FANTASTIC dos graduandos por períodos. Produção do autor.

Fonte: Elaboração do autor, 2021

Seguindo nossa exposição, a partir desse raciocínio nós pudemos chegar a outra

tabela, de conteúdo semelhante, com a média de pontos por período e a média da graduação

(calculada a partir dos 133 questionários):

Tabela 2 - Estilo de Vida FANTASTIC por período e da graduação. Produção dos autores.

Fonte: Elaboração do autor, 2021
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Encerrando a apresentação dos resultados e a fim de complementar a percepção dos

dados, trazemos uma ilustração contendo a pontuação individual dos participantes, separados

por períodos de acordo com o Estilo de Vida:

Imagem 2 - gráfico da pontuação individual dos participantes por período, em classes de Estilo de Vida

Fonte: Elaboração do autor, 2021



5 DISCUSSÃO DOS ACHADOS

5.1 PROMOVENDO A SAÚDE ATRAVÉS DE AÇÕES

Olhando sob a perspectiva estudantil, após executar o levantamento das ações (ver

quadro 3 p.38), destacamos alguns pontos que podem impactar a participação/adesão dos

estudantes nas atividades existentes, sendo:

● Regularidade dos programas;

● Frequência semanal;

● Localização/Ambiente;

● Horário/Disponibilidade;

Utilizando este filtro sobre os programas, dos 10 encontrados, como já dissemos, 8

funcionavam regularmente. Dentre esses 8 programas 1 funcionava em outro campus da

universidade, localizado no Gragoatá porque o ambulatório da EEAAC esteve fechado

durante o ano de levantamento; 1 é específico para o nicho de ouvidores de vozes; e um

funciona apenas no horário letivo.

Embora relativamente próximos, os campi da EEAAC e do Gragoatá distam

aproximadamente dois quilômetros, tornando inviável a ida ao ambulatório a pé ou durante o

horário letivo. Entende-se também que as dificuldades existentes para implementação de um

programa em uma instituição são diversas, entretanto é conveniente pontuar que dentro do

horário letivo ocorrem as aulas, implicando em faltas para a participação das atividades, faltas

implicam em prejuízo no rendimento acadêmico, risco de reprovação e, consequentemente,

maior cobrança pessoal. Em muitos momentos da graduação, encontrar o ponto exato de

equilíbrio entre as necessidades e as exigências da instituição, tanto fisiológicas quanto

psicológicas, se torna uma tarefa impossível, fazendo com que o estudante opte por abrir mão

da própria saúde e, com isso, desencadeando sobre a saúde física e mental, repercussões

desagradáveis (TASSINI et al., 2017). Mesmo havendo esses programas e atividades,

entendendo que as ações desenvolvidas deveriam permitir conservar e recuperar a saúde,

motivando condutas saudáveis e o desenvolvimento de um ambiente agradável dentro da

atividade universitária (ALAYO et al, 2013) é contraproducente realizar as atividades apenas
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dentro do horário letivo da instituição, especialmente se o aluno for penalizado por estar

ausente enquanto cuida da saúde.

É bem verdade que existe uma porcentagem de estudantes livres em qualquer horário

do dia, fato que se dá pela grade aberta do curso, mas horários como esse restringem a

participação da maioria dos estudantes. Com isso temos um saldo de 5 programas que têm

maior alcance da comunidade acadêmica na EEAAC: a Promoção da saúde mental dos

estudantes; Hatha yoga na UFF; Espaço Aberto Saúde; Cine pipoca: promovendo a saúde

mental e Associação Atlética Acadêmica André Braga.

Em um artigo publicado a partir de pesquisa feita em conjunto com a deste trabalho6

constam imagens feitas pelos alunos sobre ações existentes na EEAAC que promovem a

saúde, tendo grande representatividade nas gravuras tanto o Hatha yoga como a Associação

Atlética Acadêmica e o Cine Pipoca.

Imagem 3 - Ações de Promoção da Saúde mais apontadas pelos graduandos

Fonte: Mapa Falante como instrumento de produção de dados na pesquisa qualitativa. Research, Society and
Development, 2020

6 ESPINDOLA, B.; SABÓIA, V. M.; MACEDO, R. A. Mapa Falante como instrumento de produção de
dados na pesquisa qualitativa. Research, Society and Development, v. 9, 16 jun. 2020.
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Como vemos, a acessibilidade (no sentido de ser alcançável, de ser possível obter

acesso a partir da vida dos graduandos) das ações e programas existentes na instituição é

fundamental para que obtenhamos Promoção da Saúde efetiva como universidade. Embora

tenhamos programas de saúde numerosos e em diferentes modalidades, em uma pesquisa

recente, um levantamento de outras instituições mostrou que 70% do grupo de estudantes de

graduação analisado apresentava algum distúrbio de saúde, deixando clara a necessidade de

haver um estímulo às ações de promoção e prevenção da saúde (ESPINDOLA; SABÓIA;

SANTOS, 2020), o que trazemos como questionamento é justamente a existência de ações

cegas, ações geradas sem a especificidade das demandas existentes, sem estudo de perfil da

população acadêmica ou sem a possibilidade de participação.

Na ausência desse tipo de iniciativa é comprovado o padecimento do corpo estudantil.

Já foi realizado um estudo com graduandos de enfermagem de outras universidades

encontrando problemas, tais como, dificuldade de aprendizagem, transtorno de déficit de

atenção e hiperatividade, abuso de álcool e outras drogas e, devido a tais problemas, as

instituições precisaram desenvolver serviços de atendimento ambulatorial e de saúde mental

(encontros, grupos) com os seus discentes (MANDERSCHEID, 2017), ressaltando para nós o

impacto que ações preventivas exercem, falando sobre saúde universitária.

É comum, inclusive, pensar que o manejo da saúde deve estar vinculado à recuperação

antes da prevenção, enquanto na verdade o que se deve evitar é a perda da condição de saúde.

Em alguns locais observamos eventos de Promoção da Saúde ocorrendo de acordo com a

necessidade da instituição. A ideia de uma feira é pontuada por Gosline em 2016, onde antes

da elaboração, são identificadas quais as maiores necessidades de saúde presentes na

comunidade universitária (no estudo, os discentes de enfermagem). Após levantamento, a

feira disponibiliza serviços de atenção primária à saúde, conscientização sobre álcool,

nutrição, saúde cardiovascular, prevenção e transmissão de infecções, massagem terapêutica,

terapias alternativas, planejamentos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis etc.

Dentro da comunidade estudantil da EEAAC essa demanda é apontada por um

estudante anônimo no cartaz intitulado “O que mais poderia ter na minha Escola para minha

Promoção da Saúde?” do sexto período, com alusão à auriculoterapia:
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Imagem 4 - O que mais poderia ter na minha Escola para minha Promoção da Saúde? - 6º período

Fonte: Mapa Falante como instrumento de produção de dados na pesquisa qualitativa. Research, Society and
Development, 2020.

5.2 O QUESTIONÁRIO E O ESTILO DE VIDA DOS GRADUANDOS

Abrindo a sessão acerca do preenchimento do Questionário FANTASTIC pelos alunos

da Escola, gostaríamos de sintetizar alguns dados que estão presentes nas tabelas 1 e 2, da

página 42:

● Os períodos com Estilo de Vida mais baixo são o 7º, 5º e 1º/9º, em ordem crescente,

sendo assim, o 7º tem o mais baixo escore;

● Os períodos com Estilo de Vida mais alto são o 2º, 3º e 8º, em ordem decrescente,

sendo assim, o 2º tem o mais alto escore;

● O participante com escore mais baixo encontra-se no 5º período com 40 pontos;

● O participante com escore mais alto encontra-se no 8º período com 89 pontos;
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Já sabemos que o início do ciclo prático acaba sendo um momento onde aspectos

físicos, psicológicos e sociais dos graduandos podem ser atingidos pelo aumento da carga

horária e exigências das disciplinas, que agora possuem nuances do exercício profissional. O

que essa informação traz contida em suas entrelinhas é que, com a prática do exercício

profissional, altera-se também o ambiente de convivência. Já vimos como o ambiente tem

poderosa influência dentro da Promoção da Saúde, assim, essa mudança de ambiente exigindo

adaptação talvez traga os escores mais baixos no início desse exercício profissional e no

começo do curso, justamente momentos onde é requerida essa adaptação do acadêmico.

Espelhando-se nas Universidades de Promoção da Saúde, deveria existir a

responsabilidade de gerar uma cultura de Promoção da Saúde no campus - entendendo que o

campus engloba também edifícios como os Hospitais Universitários - no ambiente social e no

comunitário externo (ARROYO, 2018).

Os valores mais baixos para o Estilo de Vida são apenas o reflexo da vida do

acadêmico e não a causa das situações. Sabemos, no entanto, que o rendimento acadêmico

sofre interferência por esse estresse, repercutindo em alta prevalência de sobrepeso e

insatisfação, e a literatura nos aponta que esse valor é tanto maior conforme maior o tempo de

vinculação com a universidade (PONTE; FONSECA; CARVALHAL, 2019).

Imagem 5 - gráfico da questão 25 - insatisfação dos participantes por período

Fonte: Elaboração do autor, 2021
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O que verificamos na prática foi que a insatisfação cresce sim, após o início do ciclo

prático (a partir do 4º período), não necessariamente relacionada ao tempo, mas caminhando

junto ao escore do Estilo de Vida, o 2º, 3º e 8º períodos apresentam baixos índices.

Ainda dentro da literatura, já se encontram relatos que o acadêmico tem péssimo

padrão de sono, fator que altera em muito o desempenho cognitivo. Um artigo forneceu a

avaliação de um programa de saúde do sono para estudantes universitários onde 20% dos

estudantes relataram dormir quatro ou menos horas, mais da metade relataram dormir 5 a 6h

por noite (59%) e somente 24% dormiam sete ou mais horas (MCCABE, 2018).

Imagem 6 - gráfico da questão 15 - satisfação dos participantes com o sono

Fonte: Elaboração do autor, 2021

O que pudemos apurar foi que o padrão de descanso noturno dos graduandos de

enfermagem encontra-se pior nos períodos com menor escore. Períodos já mencionados,

como o 7º, 5º e 9º possuem mais de 50% dos participantes raramente ou quase nunca

descansados em suas noites de sono, mas com exceção do 8º, os períodos após início do ciclo

profissional se enquadram na mesma perspectiva.

Ao quantificar o Estilo de Vida visualizamos estudantes que tornaram-se mais

insatisfeitos, tristes/depressivos, tensos e hostis em certos períodos da graduação, mas que

conservam bons hábitos como o uso de cinto de segurança, sexo seguro, ingesta alcoólica,

tabagismo baixo… Questões como o uso de drogas, abuso de medicamentos e abuso de álcool
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não trouxeram preocupação com os resultados, apontando níveis responsáveis de

uso/ingestão/consumo entre os estudantes graduandos. A impressão que temos a partir desses

resultados é a de que os hábitos de vida - embora tenham sua parcela de participação - não

são os fatores mais significativos na determinação do Estilo de Vida do acadêmico da

EEAAC, tendo o ambiente acadêmico grande peso, refletindo-se nas questões mentais.

Imagem 10 - recortes de mapas falantes com sugestões dos alunos De fato, ao verificar a

manifestação do corpo discente da

EEAAC na pesquisa Mapa Falante

como instrumento de produção de

dados na pesquisa qualitativa ao

serem questionados sobre “O que

mais poderia ter na minha Escola

para minha Promoção da Saúde” as

sugestões são mais focadas no

ambiente de vivência diária como

um pátio mais agradável, salas de

descanso - e aqui surge a questão do

sono outra vez - , ambientes de

lazer, salas de aula mais espaçosas,

armários, mais mesas para refeição

e até flores e uma melhor oferta de

água.

Fonte:Mapa Falante como instrumento de produção de dados na
pesquisa qualitativa. Research, Society and Development, 2020.

Percebemos a partir daí que, embora existam disciplinas dentro da grade/matriz

curricular sobre saúde mental, Promoção da Saúde e conceitos sobre a saúde do ser humano,

estudar os temas não garante um Estilo de Vida saudável. Além disso, as cobranças existentes

na vivência do graduando impactam diretamente na organização da vida pessoal, implicando

em experiências de vida que podem influenciar negativamente sua saúde (PONTE;

FONSECA; CARVALHAL, 2019).
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A fim de melhorar esse quadro, aproveitamos esse ponto para lembrarmos da Carta de

Ottawa (1986) que, sendo uma referência nos termos de Promoção da Saúde, traz em seu bojo

um ideal de saúde construído pelas pessoas com base no que fazem no seu dia a dia e no

cuidado de cada um com ele mesmo e com o próximo e, a partir daí, reforçar que a mudança

se dará, além da oferta um um ambiente agradável, de uma educação que seja “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-aprendizagem”

(ESPINDOLA; SABÓIA; SANTOS, 2020), tornando-os participantes do processo de

desenvolvimento de sua própria saúde.

Alguns pontos precisam ser destacados ainda. Por exemplo, é preciso lembrar que

embora tenha recebido maior pontuação em seu Estilo de Vida, os alunos do segundo período

tiveram a mais baixa participação em termos de quantidade, sendo 5% do total de

participantes. Também cabe destacar que, embora todos esses fatores tenham sido apontados,

a média geral do Estilo de Vida da graduação é BOM, com aproximadamente 64 pontos.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A esta altura do estudo podemos dizer que os objetivos foram atingidos, uma vez que

trouxemos para o corpo deste trabalho as atividades desenvolvidas na Escola (ou pela Escola)

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense

(UFF), analisando os fatores que dificultaram a adesão dos estudantes e as que contribuíam

(até a data da pesquisa) para Promoção da Saúde dos graduandos; e identificamos o Estilo de

Vida do grupo em questão, percebendo através da literatura como o ambiente tem peso

significativo na definição do Estilo de Vida de uma população e, especificamente no nosso

trabalho, os graduandos da EEAAC.

Aplicando o questionário em todos os períodos da graduação, mesmo com diferenças

nas matrizes curriculares, pudemos observar que a graduação tem um estilo considerado Bom,

tendo média de 64,5 pontos, com apenas 1 estudante tendo Estilo de Vida excelente, por outro

lado, nenhum classificado em Necessita Melhorar. Sendo o 2º e 3º períodos com as melhores

médias e o 5º e 7º com as piores, não sofrendo tanta influência pela mudança do currículo.

Combinando esses resultados com a quantidade de ações de Promoção da Saúde

levantadas e com uma publicação recente feita com a mesma amostra, vimos poucas

apontadas pelos graduandos, nos mostrando 2 importantes conclusões: que fatores como a

regularidade dos programas, a frequência semanal, a localização/ambiente e o horário de

funcionamento/acessibilidade podem impactar significativamente a adesão

estudantil/efetividade dos programas; e como a integração entre graduação e pós graduação da

EEAAC possibilita expandir a atuação das pesquisas e o crescimento da Escola.

Acreditamos que inserir essas práticas dentro da rotina dos estudantes pode melhorar

ainda mais o Estilo de Vida, se estiverem voltadas para suas necessidades específicas. Dando

voz aos graduandos, percebemos que as sugestões que aparecem são muito voltadas para

mudanças físicas, reforçando a importância de investir no fator ambiental se pretendemos

intervir no Estilo de Vida dos graduandos da EEAAC e para as práticas integrativas, tendo

este tipo de consciência, sugerimos como implementação uma interessante estratégia de

implementação de serviços de saúde voltados aos graduandos que se observa em alguns

locais:  a existência de uma feira de saúde em toda a Escola de Enfermagem.

Percebemos, então, que ter aulas sobre saúde e sobre a importância de cuidar da saúde

não é o suficiente para garantir um bom Estilo de Vida, que embora existam dificuldades a



53

EEAAC-UFF trilha um caminho cada vez melhor nesse ponto, contudo, muito ainda há a ser

feito. Por isso acreditamos que o estudo em tela pode auxiliar trazendo ao lume do

conhecimento prováveis fatores dentro da vida social que tem potencial para prejudicar o

desempenho estudantil por afetar diretamente a saúde dos mesmos, encerramos cientes da

contribuição social na valorização da vida dos que serão dentre breve os cuidadores e

educadores da sociedade brasileira.
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8 APÊNDICES

7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



9 ANEXOS

9.1 MATRIZ CURRICULAR ANTIGA (TURMAS A PARTIR DO 7º PERÍODO)
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9.2 MATRIZ CURRICULAR NOVA (TURMAS ATÉ O 6º PERÍODO)
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9.3 MODELO DE QUESTIONÁRIO FANTASTIC APLICADO
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