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MACEDO, Tássia Teles Santana. Fatores de risco cardiovascular em ingressantes de um 

curso de graduação em enfermagem. 113f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

RESUMO 

Introdução: Torna-se imprescindível a prevenção e controle dos fatores de risco 

cardiovascular (FRCV) em faixas etárias precoces visando reduzir o risco cardiovascular. 

Tem sido destacadas condições que favorecem a exposição de universitários aos FRCV 

durante a formação acadêmica, mas pouco se conhece sobre essa em recém ingressantes. 

Deste modo constituiu-se em objetivo geral da pesquisa: Verificar a exposição à FRCV em 

ingressantes de um curso de graduação em enfermagem. E, os objetivos específicos foram: 1. 

Descrever os hábitos de vida de estudantes ingressantes no curso de graduação em 

enfermagem (padrão alimentar, padrão de atividade física, consumo de bebida alcoólica e 

tabagismo); 2. Descrever a avaliação clínica e antropométrica desses estudantes (peso, altura, 

circunferência da cintura e do quadril, razão cintura quadril, índice de massa corpórea, 

pressão arterial e perfil lipídico). Métodos: Estudo descritivo, de corte transversal, realizado 

num curso de graduação em enfermagem de uma Universidade pública, em Salvador/BA, 

com uma amostra de 119 ingressantes, em quatro semestres letivos. Os dados foram obtidos 

pela aplicação de instrumentos específicos, avaliação clínica e antropométrica. Os dados 

foram processados no software SPSS versão 18.0 e analisados em percentuais, médias e 

desvio padrão. O trabalho foi aprovado por Comitê de ética em Pesquisa recebendo o parecer 

nº 353.038 Resultados: A idade média dos estudantes foi de 20,7 anos (dp 4,2), com maior 

proporção na faixa etária de 18 a 19 anos (48,7%). Observou-se predomínio do sexo feminino 

(88,2%), de estudantes autodeclarados da raça/cor negra (84,7%), solteiros (95%), classe 

socioeconômica C (51,3%), com renda familiar mensal de 3 a 5 salários mínimos (46,2%) e 

despesa pessoal mensal menor que um salário mínimo (86,6%). Nenhum estudante fumava, 

mas 17,6% eram fumantes passivos e um consumia droga ilícita. Cinquenta e cinco por cento 

usavam bebida alcoólica e destes 33,2% consumiam mais de cinco doses em uma ocasião. 

Classificaram-se na Zona I do AUDIT 89,9%, na II 8,4% e na III 1,7%. Com relação aos 

hábitos constatou-se consumo dos alimentos inferior ao recomendado em número de 

dias/semana para feijão (52,1%), verduras/legumes (68,0%), frutas/sucos (31,1%), frango 

(67,2%), peixe (78,2%), e superior ao recomendado para refrigerante (23,5%), doces (25,3%), 

massas (10,0%). Além disso, consumo diário foi baixo para salada (91,6%) e frutas (65,5%). 

Observou-se que 28,6% acrescentava sal a comida, 42,9% utilizava todas as formas de 

preparo dos alimentos. Identificou-se LDL-c alto (5,3%) e HDL baixo (33,7%). Predominou 

comportamento sedentário em todos os domínios do IPAQ e no tempo gasto sentado (96,6%). 

Verificou-se excesso de peso (28,2%), risco alto/muito alto para razão cintura/quadril 

(41,0%), níveis pressóricos limítrofes (5,1%) e altos (0,9%) e glicemia normal (95,8%) 

Conclusão: Concluiu-se que proporção relevante dos ingressantes estavam expostos, 

sobretudo a hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e ao excesso de peso.  Medidas de 

prevenção e controle dos FRCV devem ser adotadas antes e durante o processo de formação 

acadêmica.  

Descritores: Fatores de Risco. Doenças Cardiovasculares. Estudantes de Enfermagem.  



 MACEDO, Tássia Teles Santana. Cardiovascular risk factors in freshmen of an 

undergraduate degree in nursing. 113f. Dissertation (Master of Nursing) - School of 

Nursing, Federal University of Bahia, Salvador, in 2015. 

ABSTRACT 

Introduction: It is indispensable to the prevention and control of cardiovascular risk factors 

(CVRF) in young age groups to reduce cardiovascular risk. It has been highlighted conditions 

that favor exposure to CVRF university during the academic background, but little is known 

about this in new entrants. Thus constituted overall objective of the research: Check exposure 

to CVRF in entering an undergraduate degree in nursing. And, the specific objectives were: 1. 

Describe the life of freshmen habits in the course of undergraduate nursing (feeding pattern, 

pattern of physical activity, alcohol consumption and smoking); 2. Describe the clinical and 

anthropometric assessment of these students (weight, height, waist circumference and hip, 

waist-hip ratio, body mass index, blood pressure and lipid profile). Methods: A descriptive, 

cross-sectional, conducted an undergraduate degree in nursing from a public university in 

Salvador / BA, with a sample of 119 entrants in four semesters. Data were obtained by 

applying specific instruments, clinical and anthropometric assessment. Data were analyzed 

using SPSS software version 18.0 and analyzed in percentages, means and standard 

deviations. The study was approved by the Ethics Committee in Research receiving the 

opinion No. 353 038 Results: The mean age of students was 20.7 years (sd 4.2), with a higher 

proportion in the age group 18-19 years (48.7 %). There was a predominance of females 

(88.2%) of students self-reported race / color black (84.7%), single (95%), socioeconomic 

class C (51.3%), with monthly family income 3-5 minimum wages (46.2%) and lowest 

monthly personal spending than the minimum wage (86.6%). No student smoked, but 17.6% 

were passive smokers and consumed illicit drug. Fifty-five percent used alcohol and 33.2% of 

those consuming higher doses to five on one occasion. They were classified in Zone I AUDIT 

89.9%, 8.4% in II and III 1.7%. Regarding habits found to lower consumption of foods 

recommended in the number of days / week for beans (52.1%), vegetables / vegetables 

(68.0%), fruit / juices (31.1%), chicken ( 67.2%), fish (78.2%), and higher than recommended 

for soda (23.5%), sweets (25.3%), pasta (10.0%). Furthermore, daily consumption was low 

for salad (91.6%) and fruit (65.5%). It was observed that 28.6% Salt added to food, 42.9% 

had used all forms of food preparation. It was identified LDL-C high (5.3%) and low HDL 

(33.7%). Predominant sedentary behavior in all areas of the IPAQ and time spent sitting 

(96.6%). There was overweight (28.2%), high / very high risk for waist / hip ratio (41.0%), 

borderline blood pressure (5.1%) and high (0.9%), normal blood glucose (95.8%) 

Conclusion: It was concluded that a relevant number of entrants were exposed mainly to poor 

dietary habits, sedentary lifestyle and overweight. Prevention and control of cardiovascular 

risk factors should be taken before and during the process of academic education.  

 

Keywords: Risk Factors. Cardiovascular diseases. Nursing students. 



MACEDO, Tassia Teles Santana. Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de 

primer año de una licenciatura en enfermería. 113f. Disertación (Máster en Enfermería) - 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

RESUMEN 

Introducción: Es indispensable para la prevención y el control de los factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) en los grupos de edad jóvenes para reducir el riesgo cardiovascular. 

Se ha puesto de relieve las condiciones que favorecen la exposición a la universidad FRCV 

durante la formación académica, pero poco se sabe acerca de esto en los nuevos entrantes. Así 

constituido objetivo general de la investigación: Revise la exposición a los FRCV en entrar en 

una licenciatura en enfermería. Y, los objetivos específicos fueron: 1. Describir la vida de 

hábitos de primer año en el curso de enfermería de pregrado (patrón de alimentación, patrón 

de actividad física, el consumo de alcohol y el tabaco); 2. Describir la evaluación clínica y 

antropométrica de estos estudiantes (peso, altura, circunferencia de cintura y cadera, relación 

cintura-cadera, IMC, la presión arterial y perfil lipídico). Métodos: Estudio descriptivo, de 

corte transversal, llevaron a cabo una licenciatura en enfermería de una universidad pública en 

Salvador/BA, con 119 participantes en cuatro semestres. Los datos fueron obtenidos mediante 

la aplicación de instrumentos específicos, la evaluación clínica y antropométrica. Los datos 

fueron analizados utilizando el software SPSS versión 18.0 y analizados en porcentajes, 

medias y desviaciones. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la 

recepción del dictamen Nº 353 038 Resultados: La edad media de los estudiantes fue de 20,7 

años (dp  4,2), con una proporción mayor en el grupo de edad de 18-19 años (48,7 %). Hubo 

un predominio del sexo femenino (88,2%) de los estudiantes de la percepción subjetiva de la 

raza/color negro (84,7%), solteros (95%), la clase socioeconómica C (51,3%), con un ingreso 

familiar mensual 3-5 salarios mínimos (46,2%) y menor gasto personal mensual del salario 

mínimo (86,6%). Ningún estudiante fumaba, pero el 17,6% eran fumadores pasivos y 

consumido drogas ilícitas. El cinquenta y cinco por ciento utiliza el alcohol y el 33,2% de los 

que consumen mayores a cinco dosis en una ocasión. Se clasificaron en la Zona I AUDIT 

89,9%, 8,4% en el II y III 1,7%. En cuanto a los hábitos encontraron a un menor consumo de 

los alimentos que se recomiendan en el número de días/semana para los granos (52,1%), 

verduras/hortalizas (68,0%), frutas/jugos (31,1%), pollo (67,2%), pescado (78,2%), y superior 

a la recomendada para la soda (23,5%), los dulces (25,3%), pasta (10,0%). Por otra parte, el 

consumo diario fue baja para ensalada (91,6%) y las frutas (65,5%). Se observó que el 28,6% 

de sal añadida a los alimentos, el 42,9% había utilizado todas las formas de preparación de los 

alimentos. Fue identificado LDL-c elevado (5,3%) y HDL-c bajo (33,7%). Comportamiento 

sedentario predominante en todas las áreas de la IPAQ y el tiempo pasa sentado (96,6%). 

Hubo sobrepeso (28,2%), alto/muy alto riesgo para la cintura/ratio de cadera (41,0%), presión 

arterial limítrofe (5,1%) y alta (0,9%), la glucosa sanguínea normal (95,8%) Conclusión: Se 

concluye que un número importante de participantes fueron expuestos principalmente a los 

malos hábitos dietéticos, el sedentarismo y el sobrepeso. Prevención y control de los factores 

de riesgo cardiovascular se deben tomar antes y durante el proceso de formación académica.  

Palabras clave: Factores de Riesgo. Enfermedades cardiovasculares. Estudiantes de 

enfermería. 
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 1 INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas ao longo do tempo no campo econômico, político, social 

e cultural modificaram as condições de vida da sociedade humana, repercutindo, 

principalmente, no perfil epidemiológico da população brasileira (BRASIL, 2008a; 2011b). 

A modificação da estrutura etária no Brasil trouxe mudanças em diversos setores. A 

redução de crianças e jovens e a crescente proporção de idosos acarretou um elevado 

aparecimento de doenças, em especial as doenças crônicas não transmissíveis. Este cenário 

torna-se um desafio para o sistema de saúde do país, impondo à necessidade de se repensar a 

oferta de serviços necessários para este perfil (BRASIL, 2011b; 2008a). 

Pesquisas afirmam que as doenças crônicas não transmissíveis como as 

cardiovasculares, o câncer, a hipertensão arterial e as doenças auto-imunes são consideradas a 

epidemia da atualidade e importante problema de saúde pública atingindo cerca de 70% das 

causas de mortes, sobretudo grupos mais vulneráveis da população, como as classes de baixa 

renda e escolaridade (BRASIL, 2011a; 2006). Essas são responsáveis por 59% dos 56,5 

milhões de óbitos anuais, representando um impacto importante na sociedade devido à morte 

prematura ou à incapacitação definitiva em idade produtiva. (SILVA JUNIOR et al., 2003; 

BRASIL, 2003). 

Nas doenças do aparelho circulatório estão incluídas principalmente a doença arterial 

coronária e a doença cerebrovascular (BRASIL, 2006). Apesar dos óbitos por doenças 

circulatórias diminuírem passando de 31,25% em 2009 para 30,69% no ano de 2011 

(BRASIL, 2012b) essa enfermidade ainda continua a gerar um alto custo ao sistema de saúde 

nacional com internações hospitalares (SCHMIDT et al, 2011), bem como tem gerado 

repercussões para o indivíduo e sua família no enfrentamento do controle e tratamento das 

doenças cardiovasculares (SILVA JUNIOR et al, 2003).  

A doença arterial coronária está associada a múltiplos fatores de risco cardiovascular 

(FRCV) classificados em modificáveis e não-modificavéis. Os fatores modificáveis, 

conhecidos também por “comportamentais” incluem o tabagismo, a dieta inadequada, a 

inatividade física, o consumo excessivo de bebida alcoólica e o estresse psicossocial. 

Destacam-se ainda neste grupo o excesso de peso, a hipertensão arterial, a dislipidemia e o 

diabetes mellitus tipo 2, Já os não modificáveis estão relacionados ao sexo, à idade, raça/cor e 

à herança genética (BRASIL, 2008; WHO, 2011). Estes fatores já foram bem estabelecidos no 

estudo Framingham (DÓREA e LOTUFO, 2001).  
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Os FRCV desafiam as autoridades públicas, profissionais de saúde e a sociedade para 

o estabelecimento precoce das medidas de prevenção e controle. Eles aceleram a doença 

aterosclerótica desde os primórdios da vida e seus efeitos são amplificados no início da idade 

adulta, vários anos antes de se tornar clinicamente manifesta (MCGILL JR; MCMAHAN, 

1998; WHO, 2011).  

O processo aterosclerótico pode ter início na vida intrauterina e aumenta 

progressivamente com a idade e com a gravidade diretamente proporcional ao número de 

FRCV (BOYD et al., 2005; PETRIBÚ, CABRAL e ARRUDA, 2009), portanto, a prevenção 

á longo prazo da doença arterial coronária requer a prevenção e o controle dos FRCV em 

todas as fases do ciclo de desenvolvimento humano. A Organização Mundial da Saúde estima 

que cerca de três quartos da mortalidade cardiovascular podem ser diminuídos com adequadas 

mudanças no estilo de vida e esse é o grande desafio das diversas diretrizes existentes em 

prevenção, dos profissionais de saúde, das autoridades públicas e da sociedade em geral 

(SIMÃO et al, 2013). 

Em todas as fases do ciclo de desenvolvimento humano é importante investigar a 

presença de condições possíveis de desencadear doenças futuras, bem como devem ser feitas 

abordagens com o objetivo de evitar o surgimento de FRCV e contribuir para o seu controle 

em vários segmentos populacionais.  

No que se refere aos estudantes universitários que, em geral, encontram-se no início da 

vida adulta, ao ingressarem no curso passam por diversas mudanças no estilo de vida e essas 

podem favorecer o surgimento de um ou vários FRCV (LIMA, 2014). Assim, identificar 

comportamentos de risco à saúde logo no início da formação poderá favorecer o planejamento 

e a implementação de intervenções que possibilitem prevenir ou postergar o aparecimento dos 

FRCV.  

 Apesar da prevalência de alguns FRCV em universitários estarem demonstrados em 

diversos trabalhos (GASPAROTTO et al, 2012; MASCENA et al; 2012; MORAES et al, 

2011; BARROS et al., 2009; LÓPEZ-MALDONADO, LUIS e GHERARDI-DONATO, 2011) 

estes foram realizados com estudantes matriculados em diversos cursos, principalmente 

naqueles da área de saúde como enfermagem, medicina, nutrição e educação física. Os 

estudos com graduandos em enfermagem abordam acadêmicos em diferentes semestres 

(PIRES, 2013; CORREIA, CAVALCANTE e SANTOS, 2010; ALVES e MARQUES, 2009; 

BOTTOLI, MORAES e GOLDMEIER, 2009; GÁZQUEZ et al., 2006; MORAES,MEIRA e 

FREITAS, 2000) , mas ainda não se sabe a exposição aos FRCV em recém ingressantes na 

graduação em enfermagem. Tais constatações ocorreram mediante a análise realizada nas 
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bases eletrônicas de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), no Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Cinahl, Embase e 

SciSearch, nos últimos 13 anos, utilizando as palavras-chave FRCV, estudantes e 

enfermagem, nos idiomas português, espanhol e inglês.  

Conhecer os FRCV em universitários em enfermagem é de fundamental importância 

para nortear à criação de programas de prevenção e controle. Estes estudantes serão futuros 

profissionais do campo da saúde e devem estar motivados para o autocuidado, bem como para 

estimular comportamentos de preservação da saúde naqueles que serão alvo de seu cuidado 

profissional. Sem dúvida, a prevenção e o controle de FRCV nesta fase poderá evitar a 

ocorrência de eventos cardiovasculares (FONSECA et al., 2008).   

Minha motivação para o estudo se deu pela experiência no cuidado de minha mãe após 

sofrer infarto agudo no miocárdio. Anos depois meu pai com diabete mellitus tipo II, também 

sofreu um infarto, o que resultou em falecimento. Essas vivências fizeram-me refletir sobre o 

cuidado em saúde voltado à prevenção e ao controle das doenças cardiovasculares e de seus 

fatores de risco. A partir de então ingressei no curso de enfermagem e quando concluí a 

graduação em 2012 comecei a participar das reuniões de pesquisa do Grupo Interdisciplinar 

sobre o Cuidado à Saúde Cardiovascular, na Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

da Bahia, na linha de pesquisa sobre FRCV: prevenção e controle. 

No grupo de pesquisa, estou inserida na linha de pesquisa que trata da prevenção e 

controle dos FRCV, na qual participo do desenvolvimento do projeto matriz que investiga 

esses fatores nos universitários na área de enfermagem. Todas as experiências descritas têm 

me permitido reconhecer de modo crescente a importância do trabalho da enfermeira 

direcionado à promoção da saúde cardiovascular.   

Em diversos contextos acadêmicos e sociais a promoção da saúde cardiovascular e a 

prevenção de agravos relacionados tem sido foco de discussão e de formulação de estratégias 

de enfrentamento e de políticas públicas. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu como 

meta a redução de 25% das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas as doenças 

cardiovasculares até o ano de 2025, por meio da identificação dos fatores de risco e 

programas de prevenção, em diversos grupos populacionais. O “Programa Nacional de 

Prevenção Cardiovascular proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia também objetiva 

contribuir para modificar o panorama epidemiológico de FRCV, no Brasil (SIMÃO et al, 

2013). Nesse contexto, o cuidar em enfermagem pode também corroborar para a promoção da 

saúde e a prevenção e controle dos FRCV.  



18 

 

Cuidar é tomar conta, preocupar-se com alguém por meio de atos que têm por 

finalidade e função manter e restaurar a vida (COLLIÈRE, 1999), consiste em uma atenção 

imediatamente interessada no sentido existencial do adoecimento e, por conseguinte das 

práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde (AYRES, 2004a), implicando, 

portanto, em ajudar os indivíduos a encontrar no âmbito de suas possibilidades novos modos 

de viver que o ajudem a preservar à vida (MUSSI, FREITAS e GIBAUT, 2014).  

Diagnosticar e combater estes fatores são da maior importância do ponto de vista de 

saúde pública, pois têm como objetivo fazer frente à mortalidade por doenças 

cardiovasculares (SIMÃO et al., 2013; BRASIL, 2006). Com base no exposto, os 

universitários precisam ser alvo de estratégias de promoção da saúde, prevenção e controle de 

fatores de risco cardiovascular, destacando-se para tal a importância de políticas públicas e do 

cuidado em saúde/enfermagem voltado a esse grupo populacional (MACHADO et al., 2007; 

ALMEIDA, 2011).  

Diante da importância da prevenção e controle precoces dos FRCV, das repercussões 

desta temática para a saúde pública e para a qualidade de vida dos indivíduos e da defesa de 

que o cuidar em saúde e em enfermagem deve ser orientado pelo diagnóstico de uma situação 

e pode contribuir para mudanças no estilo de vida, configurou-se como objeto de estudo 

“fatores de risco cardiovascular em ingressantes de um curso de graduação em enfermagem”. 

Para tanto, elegeu-se como questão da pesquisa: Qual a exposição a fatores de risco 

cardiovascular em ingressantes de um curso de graduação em enfermagem?  

Consiste, portanto, em objetivo geral do estudo:  

Verificar a exposição à FRCV em ingressantes de um curso de graduação em 

enfermagem.   

E, os objetivos específicos são: 

 Descrever os hábitos de vida de estudantes ingressantes no curso de graduação 

em enfermagem (padrão alimentar, padrão de atividade física, consumo de 

bebida alcoólica, drogas ilícitas e tabagismo); 

 Descrever a avaliação clínica e antropométrica desses estudantes (peso, altura, 

circunferência da cintura e do quadril, razão cintura quadril, índice de massa 

corpórea, pressão arterial e perfil lipídico); 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 
 

As doenças cardiovasculares constituem principal causa de morte mundial, sendo um 

grave problema de saúde pública (SIMÃO et al, 2013). Entre elas, a doença arterial coronária, 

de origem multifatorial, caracteriza-se pela resposta inflamatória ao tecido endotelial e sub-

endotelial (ALVES e MARQUES, 2009), podendo manifestar-se clinicamente como infarto 

agudo do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral ou até morte súbita (BOTREL et al., 

2000).  

A aterosclerose é formada pelo acúmulo de lipídeos e tecido conjuntivo fibroso na 

camada íntima das artérias de médio e grande calibre, conhecido como placa aterosclerótica. 

A formação da placa aterosclerótica inicia-se na infância de forma lenta e progressiva ao 

longo do tempo (GOTTLIEB, BONARDI e MORIGUCHI, 2005; FRANÇOSO e COATES, 

2002). Este processo pode manifestar-se de forma assintomática até a vida adulta (RABELO 

et al., 1999). Muitas lesões apresentam-se desde o primeiro ano de vida e a ocorrência dessas 

lesões quando associada aos FRCV contribuem para o desenvolvimento de doença arterial 

coronária. As mortes por essa doença são mais frequentemente observadas em adultos devido 

as complicações da lesão aterosclerótica que evoluem progressivamente com a idade (ALVES 

E MARQUES, 2009).  

A identificação precoce dos FRCV modificáveis que incluem o tabagismo, a dieta 

inadequada, o sedentarismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, estresse psicossocial, o 

excesso de peso, a hipertensão arterial, a dislipidemia e o diabetes mellitus tipo II, explicam a 

escalada da incidência da doença arterial coronária, (CORREIA, CAVALCANTE e 

SANTOS, 2010) e orienta para a prevenção e o controle do risco cardiovascular. 

(RODRIGUES, 2007). Vale salientar que a agregação de FRCV, tem efeito acumulativo 

aumentando a incidência de doenças cardiovasculares (SIMÃO et al, 2013; ALVES e 

MARQUES, 2009). As estratégias para prevenção, tratamento e controle das doenças 

cardiovasculares centradas em fatores de risco isolados ou em estimativas dos riscos relativos 

não apresentaram os resultados esperados devendo-se enfocar o risco cardiovascular global, 

são baseadas no conjunto de FRCV simultaneamente presentes em um mesmo indivíduo. 

O INTERHEART foi um estudo tipo caso controle, realizado em todas as regiões 

geográficas do mundo, com diferentes grupos étnicos, homens e mulheres, jovens e idosos. 

Os achados deste estudo revelaram que nove fatores de risco considerados modificáveis são 

os responsáveis por mais de 90% do risco inicial de um infarto agudo do miocárdio e o efeito 



20 

 

desses fatores de risco é potencialmente maior quando juntos. O estudo ainda apontou três 

hábitos de vida que exerciam um efeito protetor em relação ao infarto do miocárdio: atividade 

física regular, ingestão regular e moderada de bebidas alcoólicas, e ainda, ingestão diária de 

frutas, verduras e legumes (YUSUF et al., 2004).   

No Brasil, estudo de base populacional mostrou elevada prevalência de FRCV 

destacando-se a obesidade em 17,5% e o excesso de peso em 50,8% da população adulta. 

Estimou-se também que 11,3% dos brasileiros eram fumantes e 16,4% consumiram bebida 

alcoólica nos últimos 30 dias, sendo este consumo mais frequente em jovens entre 18 a 24 

(19,0%) seguidos daqueles entre 25 a 34 anos (22,7%). No mesmo levantamento, o 

sedentarismo manifestou-se em 16,2% dos brasileiros e a hipertensão arterial e a diabetes 

mellitus tipo II estiveram presentes, respectivamente, em 24,1% e 6,9% da população 

(BRASIL, 2014). 

Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em 

pelo menos metade das pessoas apresenta essa complicação. Desta forma, a identificação dos 

indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos é crucial para a prevenção efetiva com 

a correta definição das metas terapêuticas (RABELO et al., 1999; GOTTLIEB, BONARDI e 

MORIGUCHI, 2005; FRANÇOSO e COATES, 2002).  

Pesquisas com jovens são de extrema relevância, pois sabe-se que fatores de risco 

adquiridos durante a juventude podem perdurar até a vida adulta favorecendo a doença 

cardiovascular (GASPAROTTO et al, 2012).  

Os estudantes ao ingressarem na universidade mostram-se sensíveis a aquisição desses 

fatores de risco, uma vez que se atribui a esse período mudanças importantes no estilo de vida 

(GASPAROTTO et al, 2012; MASCENA et al; 2012; MORAIS et al, 2011). A exemplo, a 

entrada na universidade corresponde ao momento em que podem sentir dificuldades para o 

seu cuidado uma vez que distantes de seus genitores e familiares terão que se responsabilizar 

pela sua moradia, alimentação e gestão das finanças (PIRES, 2013; CORREIA, 

CAVALCANTE e  SANTOS, 2010). Além disso, as demandas do próprio meio acadêmico 

podem influenciar na omissão das refeições, o consumo de lanches rápidos ou a alimentação 

não balanceada.  

As novas relações sociais vivenciadas nesta fase da vida podem também resultar no 

consumo de bebida alcoólica e tabaco (ALVES e MARQUES, 2009; MOREIRA et al., 2013,).  

Outra situação vivenciada pelos universitários é o elevado tempo gasto sentado, que muitas 

vezes decorre do uso prolongado de computador, nas longas horas sentado em sala de aula ou 

gastas com o tempo de estudo. Esse panorama se atrelado a condições de desigualdade social 
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poderão corroborar para elevar a prevalência de FRCV (PIRES, 2013; MASCENA et al., 

2012; MARCONDELLI , COSTA e SCHMITZ, 2008).  

 

 

2.1.1 Fatores de risco cardiovascular não modificáveis 

 

 Antecedentes Familiares de FRCV  

A herança genética é um importante fator de risco cardiovascular (ALVES et al., 

2009; CIMADON, GEREMIA e PELLANDA, 2010). Considerado um fator de risco não 

modificável, os antecedentes familiares de primeiro grau constituem-se um forte preditor para 

o surgimento para as doenças cardiovasculares (MORREIRA et al., 2013, VALDEZ et al., 

2007).      

Indivíduos com história familiar de doença cardiovascular (VALDEZ et al., 2007) 

associada a diversos fatores ambientais e comportamentais têm maior chance de desenvolver 

essas doenças (SARTORI et al., 2011). Instituir campanhas de prevenção sobre os FRCV é 

uma estratégia fundamental destinada a reduzir o risco desta população (MOREIRA et al., 

2013, VALDEZ et al., 2007; ALVES E MARQUES, 2009).  

Herança genética de doença cardiovascular foi identificada em vários estudos com 

estudantes universitários (ALVES E MARQUES, 2009; EYKEN e MORAES, 2009; 

BARROS et al., 2009; LÓPEZ-MALDONADO, LUIS e GHERARDI-DONATO, 2011, 

PIRES, 2013; MOREIRA et al., 2013). Moreira et al. (2013) identificaram em familiares de 

graduandas(os) prevalência de HAS de 50%, de DM de 17,5%, e de obesidade de 35%. 

Conhecer o antecedente genético é uma ferramenta para avaliar a necessidade de 

criação de projetos que promovam a educação em saúde destes estudantes (CIMADON, 

GEREMIA e PELLANDA, 2010), pois diante da incapacidade de se modificar a herança 

genética, existe a possibilidade de conduzir mudanças no estilo de vida, reduzindo assim o 

risco de ser acometido por um evento cardíaco futuro (ALVES E MARQUES, 2009).  

 

 Faixa etária e Gênero  

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em 

indivíduos acima de 30 anos, e os homens representam o maior contingente de vítimas da 

doença em todo o mundo (SIMÃO et al., 2013 DIAS, HEEREN e ANGELIS, 2008; 
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TAKAMUNE et al., 2011). No Brasil, a mortalidade feminina foi maior quando comparada 

com a população masculina no período de 2009 a 2011 (BRASIL, 2011a).  

A incidência das doenças cardiovasculares nos homens ocorre na faixa etária de 35 a 

44 anos, no entanto após os 45 anos a frequência no sexo feminino acelera rapidamente, 

devido ao fato de as mulheres, na faixa entre 45 e 64 anos apresentarem a privação 

estrogênica em razão da menopausa (ROHLFS et. al., 2004). Estudos realizados com homens 

e mulheres da mesma idade mostraram que as doenças cardiovasculares são duas a três vezes 

mais prevalentes nas mulheres após a menopausa (BRASIL, 2010). 

O sexo feminino é predominante em todas as regiões do país e também no contexto 

universitário (FONAPRACE, 2011). Os universitários, em sua maioria, são jovens, na faixa 

etária de até 24 anos de idade e nos cursos da área de saúde, principalmente de enfermagem 

possuem uma elevada prevalência do gênero feminino (PIRES, 2013). 

 

 Raça/ etinia  

A população negra no Brasil é bastante numerosa, e apesar dos avanços da distribuição 

de renda, o país ainda apresenta grandes desigualdades sociais (BRASIL, 2010). Estudos 

afirmam que os números de óbitos por doenças cardiovasculares têm uma relação com a 

condição de saúde influenciada pelo fator socioeconômico (PAIM e SILVA, 2010), e a raça 

negra é um determinante de elevado risco de evento cardiovascular (LESSA et al., 2006). 

Estudo realizado em um ambulatório de referência para atendimento á hipertensão 

arterial, no Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) mostrou que os negros apresentaram maior índice de mortalidade por acidente 

vascular cerebral e infarto agudo no miocárdio do que os brancos. Além disso, a mortalidade 

por doença cardiovascular, na cidade de Salvador, é uma das maiores da América Latina, fato 

este que se confirma pela sua predominância na população negra e mulata de origem africana 

(NOBLAT, LOPES e LOPES, 2004).  

Tal fato pode estar relacionado á variável genética, pois a pele negra possui um 

marcador em seu gene que retém sal o que explica a maior prevalência da hipertensão arterial 

na raça negra (LAGUARDIA, 2005). As condições socioeconômicas pouco favoráveis a que 

essas pessoas estão sujeitas também podem contribuir para elevadas taxas de mortalidade por 

doenças cardiovasculares (NOBLAT, LOPES e LOPES, 2004). 
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2.1.2 Fatores de risco modificáveis 

 

 Tabagismo 

O tabagismo representa 50% de todas as mortes evitáveis (SIMÃO et al., 2013; WHO, 

2009). Cerca de mais de cinco milhões de mortes a cada ano são associadas ao uso do tabaco 

(INCA, 2011).  Considerado a segunda causa de morte no mundo, o tabagismo está 

relacionado às doenças respiratórias, a doença arterial coronária e a diversos tipos de câncer 

de pulmão, boca, laringe, faringe, (WHO, 2009). 

No tabaco existem mais de 4000 produtos químicos, dentre os quais 250 são 

comprovadamente prejudiciais à saúde (WHO, 2009). A nicotina, por exemplo, é responsável 

pela dependência e pela elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial (MANZANO, 

VANDERLEI e RAMOS, 2010), tendo os fumantes cinco vezes maior risco de serem 

acometidos por um infarto do miocárdio (SIMÃO et al., 2013). Além disso, os fumantes 

passivos possuem uma probabilidade 30% maior para desenvolver doença cardiovascular 

quando comparados aos não fumantes (EUROPEAN HEART JOURNAL, 2012; WÜNSCH 

FILHO et al, 2010). 

É importante identificar a idade em que se inicia o uso do tabaco como fator 

prognóstico para evitar o adoecimento por doenças correlacionadas (BRASIL, 2011). A 

mudança desse comportamento é uma das principais condições para a redução da incidência 

das doenças cardiovasculares (EUROPEAN HEART JOURNAL, 2012).  

Um estudo sobre o consumo tabaco, realizado em uma universidade privada na cidade 

de Bogotá, constatou que a faixa etária entre 16 a 37 anos 24% dos estudantes possuiam o 

hábito de fumar (LÓPEZ-MALDONADO, LUIS e GHERARDI-DONATO, 2011), já em 

estudos com os universitários brasileiros verificou-se um alto consumo do tabaco na região 

sudeste em 31,3% dos estudantes no estado de Minas Gerais (BOTTI, LIMA e SIMÕES 

2010) e baixa prevalência nas regiões centro-oeste e nordeste com 9,3% em Mato Grosso 

(BOTELHO, SILVA e MELO, 2011) e 1,6% na Bahia (PIRES, 2013). 

   

 Consumo excessivo de bebida alcoólica 

O álcool é uma droga lícita de consumo habitual em ambos os sexos e afeta diferentes 

grupos étnicos e social, em diversas faixas etárias (STIPP et al., 2007). Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (2004), aproximadamente dois bilhões de pessoas são 

usuárias de bebidas alcoólicas (BRASIL, 2007) e o consumo excessivo está associado à 
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alterações da pressão arterial, dos valores da glicemia e a elevação da resistência à insulina. 

(BRASIL, 2014). 

De acordo com levantamento nacional sobre o padrão de consumo de bebida alcoólica 

na população brasileira, os jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos consomem em maior 

frequência e quantidade que pessoas acima de 60 anos. (BRASIL, 2007), sendo a ingestão 

diária recomendada para os homens 30g e para as mulheres 15g de etanol (SIMÃO et al., 

2013).  

O consumo excessivo de bebida alcoólica acarreta prejuízos a convivência social 

(STIPP et al., 2007) e está começando cada dia mais cedo entre os jovens. O primeiro contato 

com a experimentação do álcool está ocorrendo por volta dos 15 anos (GALDURÓZ et al., 

2001) e o consumo é quase três vezes maior em homens (27,9%) do que em mulheres (10,3%) 

(BRASIL, 2012b).  

Uma pesquisa realizada com 177 universitários da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade do Rio de Janeiro (UERJ) revelou que os graduandos ingeriram pela primeira 

vez a bebida alcoólica entre 13 e 16 anos (46%). Estes jovens são muitas vezes influenciados 

pelo meio social para acompanhar os amigos e/ou serem aceitos nos grupos que fazem parte. 

A pesquisa mostrou ainda que 94% dos estudantes tinham amigos que consumiam álcool 

(MARÇAL, ASSIS e LOPES, 2005), 

Outra pesquisa realizada com universitários de enfermagem na cidade de Bogotá 

mostrou que dos 237 estudantes, 82% já haviam consumido bebida alcoólica alguma vez e 

destes, 6,3% eram homens e 75,1% eram mulheres (LÓPEZ-MALDONADO, LUIS e 

GHERARDI-DONATO, 2011). Estes achados reforçam a importância de se promover ações 

educativas para a redução do consumo de bebida alcóolica no ambiente universitário, o qual 

estes jovens estão inseridos. 

 

 Obesidade 

Considerada um problema de saúde pública, a obesidade tem alta prevalência em 

vários países do mundo (BRASIL, 2006), a sua frequência triplicou desde a década de 1980 e 

cresce num ritmo acelerado, principlamente na população infantil (WHO, 2014).  O Brasil 

possui uma elevada proporção de adultos obesos e segundo dados do Ministério da Saúde o 

Sistema Único de Saúde gasta por ano cerca de R$ 488 milhões com o tratamento de doenças 

associadas à obesidade (BRASIL, 2003). 

De acordo com Paixão, Paixão e Franco (2009), a obesidade é um fator importante 

para o desenvolvimento da doença arterial coronária, e também promove hiperinsulinemia a 
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qual ativa o sistema nervoso simpático e proporciona a reabsorção do sódio. Este processo 

contribui para aumentar à resistência vascular periférica e elevar a pressão arterial 

(CARNEIRO et al., 2003).  

Além de contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

em especial as doenças cardiovasculares, a obesidade colabora para o surgimento da diabetes 

mellitus tipo II, hipertensão arterial, distúrbios do metabolismo dos lipídios e glicídios, 

doenças articulares, ósseas e renais e alguns tipos de câncer (AMER et al., 2011).   

A mudança no estilo de vida é a principal causa do desenvolvimento da obesidade. 

Considerada um FRCV, está associada ao aumento do consumo calórico e a baixos níveis de 

atividade física, e atinge todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos. Esta patologia 

ainda possui uma forte influência genética que alcança cerca de 80% dos indivíduos quando 

seus genitores são obesos (BRASIL, 2006).  

A obesidade também está se faz presente entre universitários. Estudo realizado em 605 

jovens estudantes de ambos os sexos, de nível superior da Universidade Federal do Piauí 

revelou que 3% apresentavam obesidade (MARTINS et al., 2010). Proporção semelhante para 

obesidade (3%) também foi identificada por Barros et al. (2009) em graduanda(o)s de 

enfermagem de uma universidade pública, em São Paulo.  

Outro estudo transversal com 234 universitários da Faculdade de Ciências Médicas de 

Campina Grande revelou que 9,4% dos estudantes eram obesos (MASCENA et al., 2012) e 

estudo com 154 estudantes de enfermagem da Universidade Federal da Bahia constatou que a 

obesidade tipo I e II esteve presente em 4,5% e o sobrepeso em 26% deles (PIRES, 2013). 

Com base no exposto, as ações preventivas devem estar pautadas em modificações 

ambientais e comportamentais. Uma mudança nos hábitos de vida com a implementação de 

uma alimentação saudável combinada com a prática de atividade física poderá reduzir o risco 

de excesso de peso (SIMÃO et al., 2013). 

 

 Sedentarismo 

A inatividade física está aumentando em muitos países e é considerada a quarta causa 

de mortalidade em todo o mundo, representado cerca de 6% de todas as mortes (WHO, 2014). 

No Brasil a prevalência de inativos foi de 14,9% na população adulta no ano de 2012, e em 

2013 esse percentual subiu para 16,2% (BRASIL, 2014).   

O sedentarismo é considerado um fator de risco importante para o surgimento das 

doenças cardiovasculares (OLBRICH et al., 2009). O comportamento sedentário atual da 
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população guarda relação com os novos hábitos da sociedade moderna, a qual a atividade 

física que antigamente era crucial, hoje torna-se dispensável (WHO, 2014). 

Nas últimas décadas, com os avanços tecnológicos a população tem gastado um maior 

tempo assistindo televisão, no uso de computadores, internet e celulares (OLIVEIRA et al., 

2010). Este cenário aliado a outros FRCV resultam num aumento da carga de doenças 

crônicas não transmissivéis e num risco de morte em até 30% nas pessoas sedentárias (WHO, 

2014).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde a atividade física é definida como 

qualquer movimento corporal moderado ou intenso, produzido pelos músculos esqueléticos os 

quais resultam em consumo de energia. Já o exercício físico é uma subcategoria da atividade 

física, em geral é uma atividade planejada, repetível com o objetivo de melhorar ou manter a 

aptidão física (WHO, 2014).  

A atividade física favorece a melhora não apenas da aptidão cardiorrespiratória, mas 

também da qualidade de vida do indivíduo (OLBRICH et al., 2009). É recomendado a 

realização mínima de 150 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada ou pelo 

menos 75 minutos/dia de intensidade vigorosa em pelo menos 3 vezes/semana. (SIMÃO et 

al., 2013; WHO, 2014).   

Exercícios, mesmo que em graus moderados, têm efeito protetor contra a doença arterial 

coronária (DEL DUCA et al., 2009), contribui ainda para o bem estar físico, a redução dos 

níveis da pressão arterial, da gordura corporal e para melhorar o metabolismo da glicose. Esse 

conjunto de benefícios produz também um resultado promissor para o rendimento muscular e 

para a saúde dos ossos (BRASIL, 2003). 

No Brasil cerca de 60 % da população não pratica a recomendação diária de atividade 

física, o que aumenta 1,5 vezes o risco de desenvolver uma doença cardiovascular (BRASIL, 

2003). As atividades como caminhadas, corrida, ciclismo ou natação, de intensidade 

moderada, é aconselhado para a prevenção das doenças cardiovasculares (GIUSEPPE et al., 

2013).  

Num estudo realizado por Florindo et al. (2009), os homens foram considerados mais 

ativos nas atividades relacionadas com o trabalho (53,2%), deslocamento (14,2%) e lazer 

(18,3%), enquanto as mulheres foram mais ativas nas atividades do lar (71,4%).  

Elevada proporção de comportamento sedentário foi identificada para graduandos(as) 

de enfermagem de uma universidade pública em Salvador-Ba, em todos os domínios da vida 

cotidiana. O sedentarismo se fez presente na seção atividade física como meio de transporte 

em 61,7% dos universitários, nas atividades de lazer em 57,8%, no trabalho 87,6%, nas 
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atividades do lar 82,5%. Quanto ao tempo gasto sentado 96,1% foram também classificados 

como sedentários (PIRES et al., 2013).  

 

 Dislipidemia 

A dislipidemia refere-se à elevação das concentrações dos lipídeos e/ou redução do 

HDL-c (FREITAS et al., 2013). As lipoproteínas ricas em colesterol dividem-se em duas 

classes: o LDL-c, uma lipoproteína de baixa densidade e o HDL-c, uma lipoproteína de alta 

densidade (SPOSITO, 2013a; HERNÁNDEZ-ESCOLAR, HERAZO-BELTRÁN e 

VALERO, 2010). Os triglicerídeos (TG) são formados a partir de três ácidos graxos ligados a 

uma molécula de glicerol e está depositado nos tecidos adiposo e muscular do organismo 

(SPOSITO, 2007). 

A classificação das dislipidemias abrange a hipercolesterolemia isolada, causada pela 

elevação isolada do LDL-c (≥ 160 mg/dl); a hipertrigliceridemia isolada acarretada pela 

elevação isolada dos TG (≥ 150 mg/dl; a hiperlipidemia mista com valores aumentados de 

LDL-c (≥ 160 mg/dl) e TG (≥ 150 mg/dl); e o HDL-c baixo, com a redução do HDL-c 

(homens < 40 mg/ dl e mulheres < 50 mg/dl) isolado ou em associação a aumento de LDL-c 

ou de TG (SPOSITO , 2007).  

As alterações lipídicas podem ser ainda caracterizadas em primária pela sua origem 

genética, ou secundária a exposição de doenças ou uso de medicamentos. Além disso, a 

dislipidemia pode surgir na infância e manter estas características durante o desenvolvimento 

da fase adulta (CARAMELLI e GIULIANO, 2008).  

Valores elevados dos lipídeos representam um alto risco para o surgimento da placa 

aterosclerótica, fruto do acúmulo do colesterol total, LDL-c e triglicérides na superfície 

interna da parede endotelial (SPOSITO, 2007) e da redução da concentração de HDL-c 

(CARAMELLI e GIULIANO, 2008). 

Tem sido demonstrado que a hipercolesterolemia está presente na ocorrência de 56% 

dos casos de doença coronária. O tratamento deve estar pautado na redução do peso, 

principalmente na diminuição do consumo de açúcares simples e carboidratos associados ao 

aumento da atividade física (SIMÃO et al., 2013).  

Além disso, a elevação de triglicérides e redução do colesterol HDL-c associado aos 

FRCV como hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus tipo II, e resistência à insulina 

desencadeiam a síndrome metabólica (SCHAAN, HARZHEIM e GUS, 2004). A síndrome 

metabólica isolada constitui-se num fator de risco provável para doenças cardiovasculares e 
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sua associação com outros FRCV confere maior risco (JUNQUEIRA, COSTA e 

MAGALHÃES, 2011). 

Os estudantes universitários são uma população de risco para dislipidemia devido ao 

consumo de fast foods e a falta de tempo para o exercício físico (GAZOLA et al., 2009). Estes 

hábitos de vida estão associados, muitas vezes, as demandas da vida acadêmica 

(SANDOVAL et al., 2014).  

Um estudo longitudinal realizado na Universidade de Aveiro em Portugal mostrou que 

os ingressantes apresentaram uma menor frequência de dislipidemia (28,6%) quando 

comparados aos estudantes já em curso (44%) (BRANDÃO, PIMENTAEL e CARDOSO, 

2011). Este estudo salientou a importância da investigação precoce da dislipidemia nos 

universitários para reduzir a morbimortalidade cardiovascular (GAZOLA et al., 2009).  

 

 Hábitos alimentares  

A alimentação saudável deve incluir todos os elementos insubstituíveis e 

indispensáveis para o bom funcionamento do organismo, como água, carboidratos, proteínas, 

lipídios, vitaminas, fibras e minerais (BRASIL, 2008). Os alimentos fornecem todos os 

nutrientes necessários a uma boa nutrição e consequente promoção da saúde e prevenção de 

doenças (BATISTA e LIMA, 2013). 

A alimentação considerada adequada pode sofrer influências culturais, sociais e 

comportamentais, além de determinantes sociais como a pobreza, exclusão social e qualidade 

da informação (BRASIL, 2008).  

A redução do consumo dos alimentos de origem vegetal incluindo os cereais, frutas, 

legumes e verduras (BRASIL, 2008) é o reflexo do processo da industrialização, o qual se 

introduziu no cardápio da população produtos preparados e embalados de origem animal ricos 

em colesterol e gorduras saturadas (PETRIBÚ, CABRAL e ARRUDA, 2009). Este cenário 

leva ao risco do desenvolvimento da aterosclerose e das doenças cardiovasculares (SIMÃO et 

al., 2013). 

A prevenção das doenças cardiovasculares inclui uma nutrição adequada, com o 

consumo de frutas, hortaliças e baixos teores de gordura. A forma de preparo dos alimentos e 

a quantidade a ser consumida também são fatores importantes para evitar o risco do 

aparecimento de doenças cardiovasculares no futuro (SIMÃO et al., 2013).  Este 

comportamento de prevenção deve ser iniciado antes do nascimento e perdurar ao longo do 

curso da vida.  (SIMÃO et al., 2013; BRASIL, 2008). 

http://www.sinonimos.com.br/associado/
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Em pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostrou o consumo regular de frutas e hortaliças 

estimado a partir da frequência semanal (cinco ou mais dias da semana) mostrou que quanto 

maior a idade maior esse tipo de ingestão. Os resultados revelaram que 36% da população 

estudada consome frutas e hortaliças de forma regular e que os maiores consumidores 

estavam em São Luís (26,4%) e em Florianópolis (47,5%) (BRASIL, 2014).  

A substituição de alimentos ricos em colesterol, gorduras saturadas e trans e excesso 

de sal, por uma dieta hipossódica, rica em fibras, frutas e hortaliças traz também benefícios 

como a redução da hipertensão, da obesidade e dos níveis de lípides no sangue (SIMÃO et al., 

2013; BRASIL, 2008).  

O excesso de sal na alimentação é considerado um fator preditor para hipertensão 

arterial. O consumo de sal representa uma sobrecarga de sódio no volume plasmático, o que 

induz a incapacidade dos rins de excretar este volume acarretando o aparecimento da 

hipertensão (NOBRE et al., 2013). A quantidade diária de cloreto de sódio (sal de cozinha) 

recomendada é no máximo 5 g, o que equivale a menos de uma colher de chá rasa de sal ou 

cinco pacotinhos daqueles servidos em restaurantes (SIMÃO et al., 2013). 

Os universitários têm exibido um padrão alimentar considerado inadequado, como 

mostrou Pires (2013) em que a maioria dos 154 graduanda(o)s de enfermagem de uma 

universidade pública em Salvador-BA, tinham baixo consumo de feijão, verdura/legumes e 

frutas, porém realizavam um consumo frequente de refrigerante e  carne vermelha. Além 

disso, adicionavam mais de uma colher de café de sal por dia a comida já preparada. Outra 

investigação realizada com 120 estudantes de enfermagem da Universidade Federal de São 

Paulo também constatou consumo excessivo de sal para 25,8% dos universitários (BARROS 

et al., 2009). 

 

 Estresse psicossocial  

O estresse é desencadeado por agentes de natureza química, física e psíquica e 

contribui para um elevado número de enfermidades (FONSECA et al., 2009; COSTA e 

POLAK, 2009; LOURES et al., 2002). Considerado FRCV é desencadeador de eventos 

isquêmicos agudos, que através da taquicardia e vasoconstrição, eleva os níveis da pressão 

arterial (CANTOS et al., 2004; LOURES et al., 2002). 

Tais alterações confirmam a importância do controle do estresse como uma medida 

que pode contribuir para a prevenção e controle das doenças cardiovasculares. Além disso, o 

estresse na vida de graduandas(os) deve ser estudado principalmente no período do ingresso 
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na universidade a fim de se evitar que o mesmo possa se estender nas outras fases da vida e 

gerar piora na saúde e na qualidade de vida (JOIA, 2010). 

Estudos indicam que situações vivenciadas pelos universitários no período acadêmico 

são geradoras de estresse (MONDARDO e PERDON, 2012; MILSTED, AMORIM e  

SANTOS, 2009). As novas experiências referentes às demandas universitárias, por exemplo, 

caracterizam-se como um importante agente estressor que deve ser conhecido no período de 

formação (COSTA e POLAK, 2009). 

Nos universitários de medicina foi constatado o estresse em 65,2% dos estudantes, e as 

maiores preocupações estavam relacionadas à sobrecarga, exigências e desempenho 

acadêmico. Foi observado ainda que as preocupações aumentavam com o passar dos 

semestres e que isto poderia prejudicar o futuro desempenho profissional (DE SOUSA 

FURTADO, DE OLIVEIRA FALCONE, e CLARK, 2003). Outro estudo revelou que as 

situações geradoras de estresse nos universitários podem se apresentar na forma de sintomas 

fisiológicos e emocionais, que podem refletir negativamente no desempenho das atividades 

acadêmicas (MONTEIRO, FREITAS e RIBEIRO, 2007). 

Tendo em vista que os universitários vivem experiências estressantes e que isso pode 

trazer repercussões negativas tanto no desempenho das atividades acadêmicas quanto para a 

saúde, esse fator de risco precisa ser minimizado (MONTEIRO, FREITAS e RIBEIRO, 

2007). 

 

 Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, multifatorial caracterizada pela 

persistência elevada e sustentada dos valores da pressão arterial (BRASIL, 2010, JARDIM et 

al. 2010; MONEGO e JARDIM, 2006). A elevação da pressão arterial acontece em resposta à 

alteração do fluxo sanguíneo no vaso, associado à resistência vascular. Com o aumento da 

pressão arterial as paredes dos vasos são submetidas ao estresse que leva à liberação de 

vasoconstritores (TULMAN et al., 2012). 

A doença tem alta prevalência mundial (45%) (SIMÃO et al., 2013; WHO, 2013), 

sendo considerada no Brasil um problema de saúde pública pela sua alta prevalência e baixas 

taxas de controle (BRASIL, 2010). Atinge todas as faixas etárias, sendo uma em cada dez 

pessoas diagnósticadas com idade entre 20 e 30 anos e cinco em cada dez com idade maior á 

50 anos (SIMÃO et al., 2013).  

É um dos principais FRCV modificáveis para as doenças cardiovasculares e 

determinante de alta morbimortalidade cardiovascular (NOBRE et al., 2013). Está associada a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tulman%20DB%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22642919
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lesão em órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) (BRASIL, 2010, JARDIM 

et al. 2010; MONEGO e JARDIM, 2006) contribuindo para o surgimento de doença 

cerebrovascular, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e doença 

renal crônica (SIMÃO et al., 2013). A detecção precoce e o controle são fundamentais para a 

redução de  eventos cardiovasculares (BRASIL, 2010). 

O diagnóstico precoce da doença que pode ser assintomática é fundamental para a 

prevenção e o controle de complicações (NOBRE et al., 2013; FONSECA et al, 2008) e é 

favorecido por medidas periódicas da pressão arterial em todos os grupos etários (BRASIL, 

2010).  

Estudo de coorte que perdurou 15 anos, de 1993 e 2008, realizado com universitários 

do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás, mostrou aumento significativo da 

prevalência da hipertensão arterial de 6,0% para 16,7% entre os graduandos(as), ( JARDIM et 

al., 2010). Outros autores também constataram prevalência semelhantes entre universitários, 

como Correia, Cavalcante e Santos (2010) em 11,1% e Gasparotto et al. (2012) em 19,6% dos 

estudantes. Tais achados reforçam a necessidade de prevenção e detecção precoce da 

hipertensão arterial durante a formação acadêmica.   

 

 Diabetes Mellitus 

A incidência da doença na população cresce aliada ao desenvolvimento urbano, ao 

envelhecimento populacional e a alta prevalência de obesidade e inatividade física 

(JUNQUEIRA, COSTA e MAGALHÃES, 2011; WILD et al., 2004).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, na Europa existe cerca de 60 milhões de 

pessoas com diagnóstico de diabetes melittus, destas 10,3% são homens e 9,6% são mulheres 

com idades de 25 anos (WHO, 2011). No Brasil, a prevalência não é diferente, 10,1% da 

população possui diabetes melittus, destes 10,4% são homens e 10,3% são mulheres 

(BRASIL, 2013). 

O aumento da glicemia é resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou em sua 

ação. O diabetes melittus tipo II é mais comum do que o tipo I, perfazendo cerca de 90% dos 

casos de diabetes. A idade de início do diabetes melittus tipo II é variável, sendo mais 

frequente após os 40 anos de idade (SBD, 2014; GROSS et al, 2002). 

No início da gestação também pode haver uma intolerância a glicose, que pode ser 

diagnosticado neste período, conhecido como diabetes melittus gestacional, que diagnosticado 

pela primeira vez durante a gestação, pode ou não persistir após o parto (SBD, 2014). 
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A fisiopatologia do diabetes melittus contribui para as alterações macro e 

microvasculares. Entre as complicações microvasculares tem-se a retinopatia, nefropatia e a 

neuropatia e entre as macrovasculares destaca-se a doença arterial coronária, acidente 

vascular cerebral e doença vascular periférica (PERDIGÃO, 2009).  

Os critérios para o diagnóstico de diabetes melittus estão associados aos sintomas 

conhecidos como poliúria, polidipsia e perda ponderal. Estes sintomas considerados clássicos 

devem ser combinados ao valor da glicemia casual maior ou igual a 200 mg/dl, realizada a 

medição a qualquer hora do dia, independentemente do horário que foram realizadas as 

refeições (SBD, 2014).  

O diagnóstico do diabetes melittus baseia-se nas alterações da glicose plasmática em: 

jejum (8 horas), ou após 2h de uma sobrecarga oral de 75g de glicose (teste oral de tolerância 

à glicose) e na medida da glicose plasmática casual (SBD, 2014; GROSS et al, 2002). 

O atual estilo de vida da população reflete-se em uma epidemia desta patologia 

(BRASIL, 2014). Para a prevenção da doença cardiovascular na pessoa com diabetes melittus 

deve ser efetuado um controle eficaz dos níveis glicêmicos, como também das complicações 

macro e microvasculares, de forma intensiva e persistente (PERDIGÃO, 2009). 

Dados do Vigitel em 2012 mostraram que a frequência do diagnóstico médico prévio 

de diabetes melittus foi de 7,4% na população brasileira, sendo de 6,5% em homens e de 8,1% 

em mulheres (BRASIL, 2013). Com os universitários da Universidade Federal do Ceará os 

resultados revelaram que 10,2% das mulheres e 15,7% dos homens apresentaram glicemia 

alterada em jejum (LIMA et al., 2014). Estes dados mostraram que as intervenções devem 

estar pautadas em técnicas educativas para o controle glicêmico e prevenção do diabetes 

melittus tipo II (BRASIL, 2014). 

No que se refere à prevenção e controle de fatores de risco cardiovascular entende-se a 

importância de intervenções relacionadas à melhoria das condições de saúde da população 

tornando-se essencial a prática de cuidados em saúde voltados para a promoção e prevenção 

de riscos e doenças (BRASIL, 2011a). 
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2.2 CUIDAR EM SAÚDE/ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

FATORES DE RISCO CARDIOVACULAR 

Cuidar em saúde é um ato de valor, é tomar conta em todas as fases da vida do ser 

humano (COLLIÈRE, 1999). Neste sentido, cuidar significa cautela, zelo, responsabilidade e 

preocupação (WALDOW, 2001) com a preservação da vida desde o nascimento até o limiar 

da morte (COLLIÈRE, 2003), respeitando a singularidade de cada pessoa (SILVA JUNIOR, 

MERHY e CARVALHO, 2007).  As práticas de cuidar em saúde podem assegurar a 

manutenção da vida e devem ser orientadas pelas necessidades de saúde e vontade de cada 

pessoa (AYRES, 2004). 

O cuidar em saúde envolve interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio do 

sofrimento ou o alcance do bem-estar, sempre mediado por saberes especificamente voltados 

para essa finalidade. Um ambiente acolhedor é fundamental para que as relações de cuidado 

com o outro sejam cultivadas (AYRES, 2004a). 

As atuais práticas de cuidar em saúde tomam como base o modelo biomédico 

caracterizado pela visão assistencial curativa, fragmentada e centrada na doença. Esse é um 

obstáculo para se assegurar o cuidado na perspectiva da integralidade da atenção à saúde 

proposta pela Constituição Federal (MATTOS, 2004, BRASIL, 1988). Goulart (2011) revela 

ainda que o modelo biomédico não satisfaz as necessidades de pessoas com problemas 

crônicos de saúde, pois os procedimentos são voltados para solução das queixas e sintomas 

agudos por meio de terapias e procedimentos técnicos (SILVA JUNIOR, MERHY e 

CARVALHO, 2007). Essa abordagem tecnicista e reducionista, não leva em conta crenças e 

valores relacionados à saúde e, desconsidera o sentido do adoecimento e a perspectiva da 

pessoa para o seu autocuidado, promovendo assim a redução da pessoa à condição de objeto 

(MUSSI, 1996; SILVA JUNIOR, MERHY e CARVALHO, 2007).  

A atenção integral deve dar respostas às demandas da população no acesso à rede de 

cuidados em saúde, considerando a complexidade e as especificidades do processo saúde-

doença (SILVA e SENA, 2008). 

Com o objetivo de reorientação dos modelos vigentes de atenção à saúde, o governo 

institui a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como um modelo que deve utilizar uma 

abordagem integral aos indivíduos e a coletividade por meio de equipes multidisciplinares 

(MATTOS, 2004). Neste sentido, observa-se que apenas as políticas e programas de governo 

não garantem mudanças na forma de atenção à saúde, sendo necessária também a modificação 

da forma de pensar e agir dos profissionais. Estes devem atuar de forma integrada, voltada 
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para compreensão do sentido existencial do adoecimento e das necessidades de promoção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Os profissionais precisam construir 

uma relação de vinculo, confiança e compartilhamento clínico (AYRES, 2004).   

A prevenção e o controle dos fatores de risco cardiovascular englobam os dois 

primeiros níveis clássicos de prevenção, a primária associada à promoção da saúde e a 

proteção específica, e a secundária relacionada ao diagnóstico e tratamento precoce 

(DEMARZO, 2011; ANS, 2011). Considera-se que as propostas de atenção à saúde devem ser 

direcionadas a população jovem, de forma a transpor as ações direcionadas normalmente aos 

temas de sexualidade como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de 

drogas ilícitas. Estas ações devem alcançar ambientes não convencionais de cuidar em saúde, 

como as instituições de ensino e outros espaços de formação de estudantes.  

Os estudantes universitários, especialmente dos cursos da área da saúde, merecem ser 

o foco da atenção para a detecção precoce dos fatores de risco cardiovasculares. Esta 

população devido às demandas acadêmicas, as quais ocupam boa parte do seu tempo, tornam-

se vulneráveis ao desenvolvimento de fatores de risco cardiovascular (PIRES, 2013). Neste 

sentido ressalta-se a necessidade de inserção de práticas de cuidar no ambiente acadêmico, 

com a proposição de ações preventivas e de controle dos FRCV.  

Para identificação e controle dos fatores de risco modificáveis na população jovem, 

em especial os universitários, são necessárias ações pedagógicas voltadas á mudança no estilo 

de vida.  Os futuros profissionais precisam se autoconhecer como sujeitos neste processo para 

se atingir as mudanças de atitude fundamentada no cuidado preventivo das doenças 

cardiovasculares. 

A educação em saúde pode contribuir para o reconhecimento dos riscos à saúde e para 

a valorização de uma vida saudável (SILVA e SENA, 2008), e nessa perspectiva a 

enfermeira(o) tem um importante papel a desempenhar.   
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3 MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo e integrante do projeto 

matriz de pesquisa intitulado “Fatores de risco cardiovascular em graduanda(o)s de 

enfermagem: implicações para o cuidado em saúde (FRCENF)”, desenvolvido pelo Grupo 

Interdisciplinar sobre o Cuidado à Saúde Cardiovascular. 

 O estudo de corte transversal fornece uma descrição instantânea da experiência do 

processo saúde/doença de populações bem definidas, fazendo o fator e o efeito serem 

encontrados num mesmo momento histórico. Esta investigação possibilita ainda estimar a 

dimensão, magnitude ou extensão da situação de interesse (SANTANA e CUNHA, 2011). 

Este estudo permite a mensuração das variáveis em um único momento, são úteis para 

descrever os padrões de distribuição, além de possibilitar a identificação da prevalência do 

fenômeno de interesse. ( ROUQUAYROL e DA SILVA , 2013). 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado numa instituição pública, situada no município de Salvador, 

Bahia, Brasil, que possui um Curso de Graduação em Enfermagem.  

O Curso de Graduação em Enfermagem com a modalidade de ensino presencial, 

possui uma carga horária total de 4.590 horas, distribuídas nos componentes obrigatórios 

(3.383 horas), no estágio curricular (918 horas), além dos componentes curriculares optativos 

(187 horas) e atividades complementares (102 horas). Possui sessenta e um docentes no 

quadro permanente (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2010).  

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

Compuseram o estudo os universitários ingressantes e matriculados no primeiro 

semestre do Curso. Em 2013.1 foram matriculados cinquenta e dois estudantes, em 2013-2 

cinquenta e um, em 2014.1 cinquenta e três e em 2014-2 cinquenta, perfazendo um total de 

206 estudantes matriculados no primeiro semestre do curso, ao longo de dois anos, conforme 

o registro de matrícula disponibilizado pela Coordenadora do Colegiado do Curso de 

Graduação. 
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 Portanto, a população do estudo foi formada 206 estudantes e desses 119 aceitaram 

participar da pesquisa, sendo 35 ingressantes no semestre 2013-1, 34 em 2013-2, 27 em 2014-

1 e 23 em 2014-2. 

 

 Quanto aos critérios de inclusão e exclusão estabeleceu-se: 

 a) Critérios de inclusão: estudantes de graduação em enfermagem, devidamente 

matriculados e cursando o primeiro semestre letivo do curso, com idade mínima de 18 anos e 

de ambos os sexos.   

 b) Critérios de exclusão: estudantes que concluíram ou frequentaram curso 

universitário na área da saúde e estudantes desemestralizado no curso.  

 

3.4 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, com parecer consubstanciado nº 353.038 e vinculado ao 

Projeto Matriz “Fatores de risco cardiovascular em graduanda(o)s de enfermagem: 

implicações para o cuidado em saúde (FRCENF)” coordenado pela Profª Drª Fernanda 

Carneiro Mussi. 

Os princípios éticos foram preservados conforme determina a Resolução nº 466, de 12 

de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), do Conselho Nacional de Saúde, que trata de aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.  

Os estudantes foram orientados previamente sobre os objetivos da pesquisa, bem 

como, sobre os riscos e benefícios a que estavam expostos durante a participação em todas as 

fases do estudo. 

Aos participantes foram garantidos os esclarecimentos sobre o conteúdo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o sigilo pessoal, a privacidade e a autonomia do sujeito 

em desistir da pesquisa em qualquer etapa, sem gerar prejuízos de qualquer natureza. 
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3.5 COLETA DE DADOS 

3.5.1 Instrumentos 

Para realização da coleta de dados, foram utilizados sete instrumentos, descritos a 

seguir:  

1.Caracterização sociodemográfica: este instrumento foi constituído por perguntas fechadas 

e semiestruturadas para levantar dados sobre idade em anos, sexo, raça/cor autodeclarada, 

situação conjugal, renda familiar mensal, despesa mensal e classe socioeconômica. Esse foi 

elaborado e testado por Pires (2013) para caracterização sociodemográfica de graduanda(o)s 

de enfermagem.  

Para avaliação da condição socioeconômica, utilizou-se o critério de Classificação Econômica 

Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS E PESQUISAS, 2010). Com base 

nesse critério, a escolaridade do chefe da família varia de 0 a 8 pontos; os demais pontos são 

fornecidos pela quantidade de bens de consumo duráveis que a família possui (automóveis, 

televisão em cores, rádio, geladeira, freezer, máquina de lavar roupa etc.), pela quantidade de 

cômodos da casa, com ênfase no número de banheiros e pela quantidade de empregadas 

domésticas mensalistas que trabalham na casa. A soma desses indicadores, de acordo com os 

pontos obtidos, permite distribuir a população em classes, sendo a Classe A1 (de 42 a 46 

pontos), a mais favorecida, seguida da classe A2 (35 a 41 pontos), classe B1 (29 a 34 pontos), 

classe B2 (23 a 28 pontos), C1 (18 a 22 pontos), C2 (14 a 17 pontos), D (8 a 13 pontos) e 

classe E (de 0 a 7 pontos), a menos favorecida.  

 

2. Caracterização de dados da vida acadêmica: este instrumento incluiu questões fechadas 

e abertas relativas ao semestre em curso, dias que frequenta o curso, turnos dedicados às 

atividades do curso, atividade extraclasse e carga horária matriculada no semestre. Esse 

instrumento foi elaborado e testado por Pires (2013) visando à caracterização da vida 

acadêmica de estudantes de graduação em enfermagem. 

 

3. História pessoal de tabagismo e consumo de drogas ilícitas: este instrumento foi 

também elaborado e testado por Pires (2013) e formado por questões fechadas e abertas que 

levantaram informações sobre o uso de drogas ilícitas, hábito de fumar e convívio com 

pessoas que fumam.  
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4. Hábitos alimentares: este instrumento foi baseado no proposto pelo Ministério da Saúde 

(MS) para levantar dados sobre o perfil da alimentação do povo brasileiro, com o apoio do 

Programa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel), (BRASIL, 2013) e nas adaptações realizadas por Pires, Azevedo e Mussi 

(2014), nos itens de resposta das questões sobre o padrão de alimentação.  

Constituído por questões fechadas que investigaram hábitos alimentares incluindo consumo 

de feijão, verdura ou legume, salada de alface e tomate, ovos, carne vermelha com ou sem 

gordura, frango e peixe com ou sem pele, fruta e suco de frutas refrigerante, pizzas, massas, 

pães, bolos, tortas e doces. Levantou ainda informações sobre a forma de preparo de preparo 

dos alimentos, uso de sal adicional na comida por dia, uso de produtos industrializados para 

substituir o sal, quantidade de refeições realizadas por dia. 

 

5. Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): este instrumento baseado e 

adaptado pela Organização Mundial da Saúde para avaliação da atividade física em adultos de 

15 a 69 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a). Empregou-se a versão longa e 

traduzida para o português por Matsudo et al. (2001). O instrumento contém perguntas 

relacionadas à frequência (dias por semana), duração (tempo por dia) e intensidade (leve, 

moderada e vigorosa) da atividade física desenvolvida no trabalho, no deslocamento, nas 

atividades domésticas e no tempo livre.  

No IPAQ, as atividades divididas em caminhadas são apenas consideradas se, pelo menos, 

ocorrerem durante dez minutos contínuos; moderadas são as que precisam de algum esforço 

físico e fazem as pessoas respirar um pouco mais forte que o normal, como quando carregam 

pesos leves, limpam vidros, varrem, limpam o chão, pedalam, nadam a velocidade regular, 

jogam bola, vôlei, basquete, tênis; vigorosas são as caminhadas que precisam de grande 

esforço físico e fazem respirar muito mais forte que o normal, como também trabalho de 

construção pesada, carregar grandes pesos, trabalhar com enxadas, subir escadas, lavar o 

quintal, esfregar o chão, correr, fazer aeróbicos, nadar rápido, pedalar rápido ou fazer jogging 

(MATSUDO et al., 2001).  

Os participantes foram classificados como muito ativos, ativos, insuficientemente ativos e 

sedentários, de acordo com o escore obtido. Considerou-se grupos de risco aqueles 

classificados como irregularmente ativos ou sedentários:  

 a) Sedentário: indivíduos que não realizam nenhuma atividade física por, pelo menos, 

10 minutos contínuos durante a semana;  
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 b) Insuficientemente ativo: indivíduos que praticam atividade física por, pelo menos, 

10 minutos contínuos por semana, porém de maneira insuficiente para serem classificados 

como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério são somadas a duração e a 

frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + vigorosa). Essa 

categoria divide-se em dois grupos:  

- Insuficientemente Ativo A: indivíduo que realiza 10 minutos contínuos de atividade 

física, seguidos, pelo menos, de um dos critérios citados: frequência de 5 dias/semana 

ou duração de 150 minutos/semana;  

- Insuficientemente Ativo B: indivíduo que não atinge nenhum dos critérios da 

recomendação citada para os insuficientemente ativos A;  

 c) Ativo: indivíduo que cumpre as seguintes recomendações: atividade física vigorosa 

– superior a 3 dias/semana e a 20 minutos/sessão; atividade moderada ou caminhada – 

superior a 5 dias/semana e a 30 minutos/sessão; qualquer atividade somada – superior a 5 

dias/semana e a 150 minutos/semana;  

 d) Muito ativo: indivíduo que cumpre as seguintes recomendações:  atividade 

vigorosa – superior a 5 dias/semana e > a 30 minutos/sessão; atividade vigorosa – 

superior a 3 dias/semana e > a 20 minutos/sessão + moderada e/ou caminhada > 5 

dias/semana e > 30 minutos/sessão.  

Para a seção tempo gasto sentado, considerou-se o tempo sentado durante a semana em 

minutos x 5 + tempo gasto sentado durante o final de semana x 2. Foi classificado como 

sedentário aquele que ficava sentado ≥ 240 minutos/dia (GÓMEZ-CABELLO et al., 2012). 

6. Alcohol use disorders identification (AUDIT): este instrumento foi desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001b) para 

identificar problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas no cuidado primário à 

saúde. Permite identificar a dependência em relação à bebida alcoólica, principalmente nos 

últimos 12 meses. O instrumento é composto por 10 questões, cada uma com escore que varia 

de 0 a 4, totalizando o valor máximo de 40 pontos. As primeiras três perguntas do instrumento 

fazem referência à frequência e à quantidade de ingestão de bebidas alcoólicas. As perguntas 

76, 77 e 78 exploram a possibilidade de dependência ao consumo do álcool. As quatro últimas 

referem-se a danos à saúde resultantes do excessivo consumo de álcool. Como resultado dos 

valores obtidos por esse questionário, a Organização Mundial de Saúde recomenda quatro 
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níveis de riscos e suas respectivas intervenções assim distribuídas: Zona I – < 8 pontos indica 

como intervenção a educação sobre o consumo do álcool; Zona II – 8-15 pontos indica como 

intervenção conselhos sobre o consumo do álcool; Zona III – 16-19 pontos indica como 

intervenção conselhos sobre o consumo de bebida alcoólica  e monitorização contínua; Zona 

IV – ≥ 20 pontos indica como intervenção encaminhamento dos indivíduos a um especialista 

para a avaliação, diagnóstico e tratamento. 

 

7. Dados clínicos, laboratoriais e antropométricos: esse instrumento foi constituído por 

itens, no qual foram registrados os valores da medida da pressão arterial e das medidas 

antropométricas (peso atual, altura, circunferência da cintura e do quadril, relação cintura-

quadril e índice de massa corpórea (IMC) e dos exames laboratoriais (colesterol total, HDL-c, 

LDL-c, triglicérides e glicemia de jejum). 

 

3.5.2 Operacionalização da coleta 

Os estudantes foram abordados pela pesquisadora até o segundo mês de ingresso nos 

semestres 2013.1, 2013-2, 2014.-1, 2014-2, em sala de aula, a qual explicou sobre os 

objetivos e a importância da pesquisa, procedimentos a serem realizados e benefícios e riscos 

da participação no estudo. Posteriormente, solicitou a participação dos mesmos, orientando-os 

sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I). 

A coleta de dados aconteceu em dois encontros com o grupo de estudantes, agendados 

conforme a disponibilidade dos mesmos.  No primeiro encontro foram aplicados, sob a forma 

de questionários, os instrumentos denominados de caracterização sociodemográfica (1), 

caracterização de dados da vida acadêmica (2), história pessoal de tabagismo e consumo de 

drogas ilícitas (3) e hábitos alimentares (4). No segundo encontro foi aplicado o AUDIT (6), o 

IPAQ (5) e realizada a avaliação antropométrica com a aferição da pressão arterial.  

O IPAQ foi aplicado mediante entrevista visando minimizar vieses reportados na 

autoaplicação. Os dados antropométricos e os da IPAQ foram coletados individualmente, em 

sala específica visando assegurar a privacidade ao estudante.  

Foram utilizados os resultados dos exames laboratoriais referentes ao perfil lipídico e a 

glicemia de jejum, todos disponibilizados pelos estudantes. Esses exames foram solicitados 

no ato da matrícula no curso pelo Serviço Médico da Universidade Federal da Bahia, de 

acordo com o artigo 7º do Regulamento de Ensino de Graduação: ”O candidato admitido é 
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encaminhado na matricula ao Serviço Médico da Universidade para submeter-se a exames 

obrigatórios e realizar a avaliação de saúde”. 

 Para a avaliação do perfil lipídico utilizou-se os valores segundo a IV Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose são apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos. 

Lípides Valores (mg/dl)  Categoria  

Colesterol Total (CT) 
< 200  Desejável  

200-239  Limítrofe  
≥ 240  Alto  

LDL 

< 100  Ótimo  
100-129  Desejável  
130-159  Limítrofe  
160-189  Alto  
≥ 190  Muito alto  

HDL > 60  Desejável  
< 40  Baixo  

Triglicerídeos (TG) 

<150  Desejável  
150-200  Limítrofe  
200-499  Alto  
≥ 500  Muito alto  

Fonte: (IV Diretriz brasileira sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose, 2007). 

Para interpretação dos valores da glicemia de jejum considerou-se os parâmetros da 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2014) apresentados no Quadro 2.  

Quadro 2 - Valores de glicose plasmática (em mg/dl) para diagnóstico de DM e seus estágios 

pré-clínicos  

Categoria Jejum* 

Glicemia normal < 100 

Tolerancia a glicose diminuida ≥ 100 a < 126 

Diabetes mellitus ≥ 126 

*O jejum e definido como a falta de ingestão calórica por 

no minimo 8 horas;  

Fonte: (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014) 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa foi realizada por duas enfermeiras, 

mestrandas do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFBA, as quais foram 

devidamente treinadas para assegurar a padronização dos procedimentos.   As medidas 

antropométricas e da pressão arterial foram realizadas por duas ex-bolsista do Projeto Estudo 

Longitudinal sobre Saúde do Adulto (ELSA), as quais estavam devidamente capacitadas.   
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Procedimentos adotados para a avaliação dos parâmetros antropométricos 

Na determinação das medidas antropométricas os estudantes usaram roupa de tecido 

leve e descartável, confeccionada com material Kami, e retiraram calçados e adereços.   

O peso foi determinado em quilograma, por meio de um balança digital scale, model 

TEC 30 da marca techline, aferida pelo Instituto de Metrologia (InMetro), com variação de 

0,1 kg e capacidade máxima de 150 kg e mínima de 2,5 kg.  

A medida da altura, determinada em metros, foi realizada com a utilização da régua de 

madeira de estadiômetro portátil da marca Alturexata, acoplado a uma base, graduada a cada 

0,5 cm.  

Para aferição do peso foi solicitado a(o) graduanda(o) que ficasse de pé, de frente para 

o mostrador da balança, braços ao longo do corpo e olhar fixo no horizonte. Após aferição do 

peso, foi solicitado ao estudante que permanecesse de pé, para verificação da altura, com a 

cabeça e o dorso encostados na régua do estadiômetro, abaixo da haste horizontal, mantendo 

os braços esticados ao longo do corpo, ombros, omoplatas, nádegas, calcanhares encostados à 

parede e os pés apoiados no chão. Em seguida, solicitou-se que olhasse para frente, inspirando 

fundo e prendendo o ar. A medida foi feita em metros (LOTHMAN; ROCHE; 

MARTORELL, 1998).  

A verificação dessas duas variáveis serviu para o cálculo do índice de massa corpórea 

(IMC), cuja fórmula é a razão entre o peso em quilogramas e o quadrado da altura em metros 

(IMC = peso/altura
2
). O Quadro 3 mostra a classificação do IMC e seus valores referentes, 

segundo a Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2009). 

Quadro 3 - Classificação de peso pelo IMC 

Classificação IMC (kg/m2) 
Baixo peso < 18,5 

Peso normal 18,5-24,9 
Sobrepeso ≥ 25 
Pré-obeso 25,0 a 29,9 
Obeso I 30,0 a 34,9 
Obeso II 35,0 a 39,9 
Obeso III ≥ 40,0 

Fonte: (Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2009/2010). 

Para determinação da circunferência da cintura (CC) foi solicitado a(o) estudante para 

ficar em pé, respirando normalmente, expondo a região abdominal, de frente para o 

examinador e de costas para um espelho. O local para a medida da circunferência da cintura 

foi determinado pelo ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca, utilizando-se fita 

métrica flexível, não extensível, graduada de 0,5 em 0,5 cm, que possui 1,50 m de extensão. 
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O parâmetro de avaliação e classificação para CC utilizado foi o da International 

Diabetes Federation (IDF), que propõe um ponto de corte que difere entre as seis etnias. Foi 

utilizado, como referência, os valores do grupo étnico centro e sul-americanos, cujo parâmetro 

para os homens é < 90 cm e < 80 cm para as mulheres.  Medidas iguais ou superiores a esses 

valores representam um elevado risco de complicação à saúde (ALBERTI; ZIMMET; 

SHAW, 2005). 

Para a medida da circunferência do quadril, o examinador permaneceu na posição 

sentada em frente ao participante o qual estava de costas para um espelho e realizou a medida 

com a fita métrica circundando a protusão máxima dos músculos do quadril e anotou os 

valores.  

A relação cintura quadril foi determinada pela divisão da circunferência da cintura 

(cm) pela circunferência do quadril (cm) (LOTHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1998; 

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 2001), conforme a fórmula a seguir: 

RCQ = Circunferência da cintura (cm) 

 Circunferência do quadril (cm) 

Os parâmetros para classificação da razão cintura-quadril foram baseados em Heyward 

e Stolarczyk (1996) e estão apresentados no Quadro 4:  

Quadro 4 – Normas para a classificação da razão cintura-quadril no sexo masculino 

(M) e feminino (F) segundo idade.  

Idade Baixo Moderado Alto Muito alto 

Sexo M F M F M F M F 

Até 29 

30-39 

40-49 

50-59 

>59 

< 0,83 <0,71 0,83 – 0,88 0,71 – 0,77 0,89 – 0,94 0,78 – 0,82 > 0,94 > 0,82 

< 0,84 < 0,72 0,84 – 0,91 0,72 – 0,78 0,92 – 0,96 0,79 – 0,84 > 0,96 > 0,84 

< 0,88 < 0,73 0,88 – 0,95 0,73 – 0,79 0,96 – 1,00 0,80 – 0,87 > 1,00 > 0,87 

< 0,9 < 0,74 0,90 – 0,96 0,74 – 0,81 0,97 – 1,02 0,82 – 0,88 > 1,02 > 0,88 

< 0,91 < 0,76 0,91 – 0,98 0,76 – 0,83 0,99 – 1,03 0,84 – 0,90 > 1,03 > 0,90 

Fonte: Heyward e Stolarczyk (1996);  

 

Procedimentos adotados para a aferição da pressão arterial  

 Realizou-se três medidas da pressão arterial com intervalo de 1 a 2 minutos. O valor 

final foi representado pela média aritmética das últimas leituras que não diferiram entre si de 

mais de 4 mmHg. As três medidas da pressão arterial foram realizadas com um medidor de 

pressão digital da marca OMRON 705 CP, com as normas de validação exigidas por 
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entidades internacionais, como a da British Hypertension Society (O´BRIEN et al., 1994), em 

ambiente sala privativa e com temperatura agradável.   

 Para selecionar adequadamente o tamanho de manguito foi realizada a medida do 

comprimento e da circunferência braço. Em seguida, foi realizada a medida do comprimento 

do braço a partir da face lateral do acrômio até o olecrano, utilizando a fita métrica com trava. 

Com o lápis demográfico foi marcado o ponto médio na face lateral do braço. Para a medida 

da circunferência do braço, foi solicitado que relaxasse o braço ao longo do corpo e, em 

seguida, foi colocada a fita métrica ao redor do braço na marca do ponto médio (O´BRIEN et 

al., 2001). Por último, foi anotado a circunferência em centímetros e selecionado o manguito 

adequado de acordo com o Quadro 5. 

Quadro 5 – Classificação do manguito utilizado para as medidas da pressão arterial  

Classificação Manguito (cm) Circunferência do Braço 

Adulto pequeno 9  

Adulto médio 12 < 27 

Adulto obeso 15 34 a 43,9 

Coxa 21 >43 

Fonte: O´Brien et al. (1994). 

Selecionado o manguito, solicitou-se a(o) estudante que ficasse sentada(o), com as 

pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. A medida foi feita após descanso de pelo 

menos 5 minutos, com o braço esticado na altura do coração, a palma da mão voltada para 

cima e o cotovelo ligeiramente fletido, estando os estudantes com a bexiga vazia, sem terem 

fumado, consumido café, álcool ou outro alimento nos 30 minutos precedentes às medidas. 

Foram orientadas(os) a não falar durante a realização do procedimento. O manguito foi 

colocado cerca de 2 a 3cm acima da fossa antecubital e a bolsa de borracha centralizada sobre 

a artéria braquial.  

O parâmetro de classificação da pressão arterial para pessoas adultas acima de 18 

anos, adotado no estudo, foi o recomendado pelas VI Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial, de acordo com o Quadro 6. 

Quadro 6 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual em consultório  

Classificação Pressão sistólica (mm Hg) Pressão diastólica (mm Hg) 

Ótima      < 120            < 80 

Normal      <130             <85 

Limítrofe    130-139            85-89 

Hipertensão estágio 1    140-159            90-99 
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Hipertensão estágio 2    160-179         100-109 

Hipertensão estágio 3      ≥180           ≥110 

Hipertensão sistólica isolada      ≥140             <90 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada 

para classificação da pressão arterial. 

Fonte: (Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010). 

 

3.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

As variáveis utilizadas neste estudo referem-se a dados sociodemográficos, da vida 

acadêmica e dos FRCV, conforme apresentadas a seguir:  

3.6.1 Variáveis sociodemográficas  

Idade: computada em anos completos. 

Sexo: feminino ou masculino. 

Raça/cor: considerou-se a cor da pele autodeclarada em preta, parda, amarela ou 

branca. 

Situação conjugal: foram levadas em conta as seguintes opções: casada/união estável; 

solteira(o) sem parceiro fixo ou solteira(o) com parceira(o) fixa(o), separado(a)/divorciado(a), 

viúvo(a)  e outro(a). 

Classe socioeconômica: consideraram-se as opções A, B, C, D e E, segundo os 

critérios da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (2010).  

Despesa pessoal mensal: em número de salários mínimos. 

Renda familiar mensal: considerou-se o somatório do valor bruto dos vencimentos 

mensais de cada integrante da família da(o) estudante em reais. 

3.6.2 Variáveis da vida acadêmica 

Carga horária do semestre em curso: registrada no comprovante de matrícula, se ≥ 425 

ou < 425 horas.  



46 

 

A quantidade de dias na semana que o estudante frequenta a escola ou frequenta as 

atividades relacionadas ao curso: um, dois, três, quatro, cinco ou seis.   

Turnos dedicados às atividades do curso: um, dois ou três por dias.  

Dias que frequenta atividades no curso: um, dois, três, quatro, cinco ou seis. 

Realização de atividade extraclasse: sim ou não.  

3.6.3 Variáveis consideradas como FRCV  

Hábito de fumar: sim, não ou ex-fumante. 

Medida da circunferência da cintura em cm: < 90cm para o sexo masculino e < 80cm 

para o sexo feminino. 

Relação cintura/quadril: risco baixo, moderado, alto e muito alto. 

Índice de massa corpórea: normal, baixo peso, sobrepeso e obesidade I, II e III.  

Pressão arterial: normal, ótima, limítrofe, hipertensão arterial estágio I, II ou III e 

sistólica isolada.  

Perfil lipídico: triglicerídeos (ótimo, limítrofe e alto), colesterol total (desejável, 

limítrofe e alto), LDL-c (ótimo, quase ótimo, limítrofe e alto), HDL-c (desejável e não 

desejável). 

 Prática de atividade física: muito ativo, ativo, insuficiente ativo, sedentário. 

Tempo gasto sentado: ≥ 240 minutos/dia 

 Hábitos alimentares: consumo de feijão, verdura e/ou legume, frutas e sucos de frutas, 

carne vermelha, frango, peixe, refrigerante, ovos, pizza, bolos, tortas, doces e sal adicional na 

comida por dia, forma de preparo dos alimentos, uso de produtos industrializados para 

substituir o sal, quantidade de refeições realizadas por dia. 

 

Consumo de bebida alcoólica: padrão de consumo segundo quantidade e frequência, 

sintomas de dependência, problemas recentes relacionados ao consumo e indicador do padrão 

de consumo por zonas (I, II, III e IV). 
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 3.7 ANÁLISE DE DADOS 

Após a coleta dos dados, os instrumentos foram conferidos, digitados e armazenados 

no software estatístico Statistical Package of Social Science (SPSS) versão 20.0 para a análise 

dos dados. A idade foi analisada em média e desvio-padrão. As variáveis categóricas foram 

analisadas por meio de distribuição de frequências absolutas e relativas. Os dados foram 

apresentados em tabelas.   
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados deste estudo foram apresentados na forma de dois artigos que 

respondem aos objetivo geral e específicos e atenderam as normas dos periódicos escolhidos. 

O primeiro manuscrito foi intitulado “Consumo de bebida alcoólica, tabaco e drogas 

ilícitas em ingressantes universitários da área de enfermagem”, o qual responde a parte do 

primeiro objetivo específico da dissertação. Esse foi submetido à publicação na revista 

Colombiana Aquichan, Qualis CAPES B1 para a área da Enfermagem. 

O segundo manuscrito foi denominado “Prática de atividade física, hábito alimentar e 

perfil clínico em graduandos de enfermagem” e responde aos dois objetivos específicos. Este 

artigo será submetido para publicação à Revista Brasileira de Enfermagem, cujo Qualis 

CAPES é A2 para a área da Enfermagem.  
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INGRESSANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DE ENFERMAGEM 
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Resumo 

Descrever o consumo de bebida alcoólica, tabaco e drogas ilícitas em ingressantes 

universitários da área de enfermagem.  Estudo descritivo, quantitativo, com 119 ingressantes 

numa universidade pública, em Salvador-Ba. Utilizou-se o AUDIT e instrumentos para 

caracterização sociodemográfica, consumo de tabaco e drogas ilícitas. Dados analisados por 

estatística descritiva. A idade média foi 20,7 anos (dp  4,2). Predominaram mulheres, classe 

social C, raça/cor negra e solteiras(os). Nenhum estudante fumava, mas 17,6% eram fumantes 

passivos e um consumia droga ilícita. Cinquenta e cinco por cento usavam bebida alcoólica e 

destes 33,2% consumiam mais que cinco doses em uma ocasião. Classificaram-se na Zona I 

do AUDIT 89,9%, na II 8,4% e na III 1,7%. Com o predomínio da Zona I sugerem-se ações 

de educação em saúde voltadas para a prevenção e o controle do uso de bebida alcoólica no 

ambiente universitário, além da monitorização do consumo de drogas ao ingresso na 

universidade e durante a formação acadêmica. Ilumina a importância do cuidado em 

enfermagem e saúde destinado a proteção dos universitários quanto ao uso abusivo de drogas. 

Palavras chaves: Estudantes de enfermagem; alcoolismo; hábito de fumar; drogas ilícitas.  
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INTRODUÇÃO 

O consumo excessivo de bebida alcoólica, tabaco e drogas ilícitas é um problema de 

saúde pública importante, dado aos efeitos devastadores na vida pessoal, familiar e social, 

cabendo destacar incapacidades, mortes, desestruturação familiar e laboral 
(1)

, além de 

acidentes de trânsito e violência 
(2)

. Dentre as drogas lícitas e ilícitas o álcool é a substância 

mais consumida pelos jovens no Brasil, seguida pelo tabaco, maconha e estimulantes 
(3)

. 

A bebida alcoólica é uma droga lícita, seu uso é habitual e está começando cada dia 

mais cedo, em diferentes grupos etários, principalmente entre os jovens 
(4-5)

. Os homens 

consomem em maior proporção (36,3%) do que as mulheres (13,0%) e iniciam o hábito mais 

cedo (média de idade de 17,9 anos versus 20,6 anos), sendo a idade média de iniciação de 

18,7 anos 
(4)

. 

O primeiro contato com a bebida acontece durante a adolescência, período em que os 

jovens, movidos pela curiosidade e pelo desejo de novas experiências, busca por diversão ou 

prazer 
(2-6-7)

 consumindo-a, muitas vezes, sem descriminação. Anúncios comerciais, filmes, 

letras de música, convite de amigos e dos próprios familiares em jantares e comemorações 

influenciam esse consumo 
(3-6-7-8)

. A apresentação na mídia dessas substâncias associadas a 

fatores desejáveis como prazer, beleza, sucesso e poder representam fator de risco 

estimulando o seu uso 
(3)

. 

Nos últimos anos, o consumo de álcool entre os jovens tem-se tornado preocupação 

crescente, principalmente entre universitários 
(3-6-7-8)

. Levantamento nacional apontou que 

86,2% dos 12.673 universitários brasileiros usaram álcool em algum momento da vida. A 

prevalência deste consumo, nos último 30 dias, foi de 67% para homens e 56% para mulheres 

(5)
.  

Dentre as razões para esse consumo entre os ingressantes no meio acadêmico tem sido 

destacado problemas de adaptação as demandas do curso, como a carga horária, a reprovação 
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e as dificuldades de relacionamentos 
(9)

, e para aqueles que estão em fases mais avançadas do 

curso a maior sobrecarga de estresse que se somam aos sentimentos de ansiedade na 

expectativa do futuro emprego
(10)

. É importante acompanhar esses comportamentos e 

identificar as tendências no sentido de se iniciar um programa preventivo nos calouros 
(9)

. 

O uso indiscriminado de bebida alcoólica provoca sofrimento psíquico, acidentes de 

trânsito, violência familiar e nas ruas, além de favorecer a atividade sexual não protegida 
(7-8)

, 

o aparecimento da hipertensão arterial, câncer, hepatopatia, encefalopatia e pancreatite 
(2)

. 

O consumo de bebida alcoólica pode estar também associado ao tabaco e drogas 

ilícitas 
(6-8)

. A prevalência de fumantes no Brasil é de 10,8%, sendo de 12,8 % para homens e 

9% para mulheres.  O hábito de fumar está presente entre os jovens brasileiros e a idade 

média de iniciação é de 16 anos para ambos os sexos 
(4)

. Levantamento realizado com 

universitários de 27 capitais do Brasil mostrou que 46,7% já tinham consumido pelo menos 

uma vez na vida o tabaco e 27,8% nos últimos 12 meses 
(5)

.  

O tabagismo é responsável por uma infinidade de doenças crônicas, como as 

cardiovasculares e pulmonares, diversos tipos de câncer, além de problemas oculares como 

catarata e cegueira 
(11)

 e por 50% de todas as mortes evitáveis 
(12)

. Cerca de mais de cinco 

milhões de mortes a cada ano são associadas ao seu uso 
(13)

. Os fumantes passivos, possuem 

um risco 30% maior para desenvolver doença cardiovascular quando comparados aos não 

fumantes 
(14)

. 

O uso de drogas ilícitas é também um problema de saúde pública relevante devido aos 

seus impactos sociais, econômicos e aos danos à saúde física e mental 
(15)

. Pode provocar 

intoxicação ou overdose, com alterações duradouras ou até irreversíveis 
(16)

. 

As substâncias psicoativas são frequentemente experimentadas no período da 

adolescência, fase marcada por intensas modificações comportamentais de natureza 

biopsicossocial 
(15-17)

. O consumo de drogas ilícitas pode estar associado à facilidade e 
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proximidade de acesso. Seu início guarda relação com o contexto sociocultural do usuário e 

com o desejo de quebra da rotina na companhia de amigos, visando curtir seus efeitos e 

reduzir a ansiedade 
(15)

. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, sendo a 

prevalência de consumo nos últimos 12 meses, no Brasil, de 2,5% 
(17)

 e entre os universitários 

esta prevalência foi 13,8% 
(5)

. O consumo de cocaína tem prevalência nacional de 1,7% 
(17)

 

aumentando também entre os universitários (3,0%) 
(5)

. Portanto, o consumo de drogas ilícitas 

nesse grupo populacional é significativo 
(17)

. 

Constatou-se que o consumo de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários é 

mais frequente que na população em geral 
(5)

, o que reforça a urgência na detecção e 

tratamento precoce, o desenvolvimento de ações de prevenção e controle por profissionais de 

saúde e a elaboração de políticas para este público específico 
(6)

.  

Vários estudos com estudantes foram desenvolvidos em diversas instituições e cursos 

(1-5-7-10-27)
, porém existe escassez na literatura sobre o padrão de consumo de bebida alcoólica, 

tabaco e drogas ilícitas em recém ingressantes universitários, sobretudo em acadêmicos do 

curso de enfermagem. Conhecer esse consumo precocemente em universitários de 

enfermagem é de fundamental importância para nortear à criação de programas de prevenção 

e controle em jovens que serão os futuros profissionais de saúde, evitando-se assim o início 

do hábito e/ou o uso excessivo dessas substâncias. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo descrever o consumo de bebida 

alcoólica, tabaco e drogas ilícitas em ingressantes universitários da área de enfermagem.  

MÉTODOS 

Trata-se de estudo descritivo, com estudantes ingressantes em um curso de 

enfermagem de uma universidade pública, localizada no município de Salvador, Bahia, Brasil.  

 A população do estudo foi formada por estudantes que cursavam o primeiro semestre 

letivo do curso, no período de 2013.1 a 2014.2. Dos 206 ingressantes, 119 aceitaram 
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participar da pesquisa. Destes, 35 ingressaram no semestre 2013-1, 34 em 2013-2, 27 em 

2014-1 e 23 em 2014-2. Os critérios de inclusão foram estar matriculados e cursando até o 

segundo mês do primeiro semestre letivo do curso, idade mínima de 18 anos e ambos os 

sexos. Excluiu-se aqueles estudantes que concluíram ou frequentaram curso universitário na 

área da saúde e estudantes desesmestralizado no curso.  

A pesquisa está vinculada ao Projeto Matriz “Fatores de risco cardiovascular em 

graduandas (os) de enfermagem: implicações para o cuidado em saúde (FRCENF)” e foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, recebendo aprovação sob o parecer 

consubstanciado nº 353.038. Aos participantes garantiu-se o esclarecimento do conteúdo do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o sigilo pessoal, a privacidade e o direito à 

desistência da pesquisa em qualquer etapa, sem gerar prejuízos de qualquer natureza.  

 Para a coleta de dados utilizou-se três instrumentos constituídos por questões fechadas 

e semi-estruturadas. O primeiro referiu-se ao levantamento de dados sociodemográficos, as 

quais incluíram a avaliação da condição socioeconômica segundo o critério de Classificação 

Econômica Brasil
(18)

. O segundo levantou informações sobre o hábito de fumar, convívio com 

pessoas que fumam e uso de drogas ilícitas
(19)

. O terceiro instrumento foi o Alcohol Use 

Disorders Identification (AUDIT) desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde
(20)

 para 

avaliar o consumo de bebida alcoólica, permitindo identificar problemas relacionados a este 

consumo, principalmente nos últimos 12 meses.  

 O AUDIT é composto por 10 questões, cada uma com escore que varia de 0 a 4, 

totalizando o valor máximo de 40 pontos. As primeiras três perguntas do instrumento fazem 

referência à frequência e à quantidade de ingestão de bebidas alcoólicas, outras três perguntas 

exploram a possibilidade de dependência do consumo do álcool e as quatro últimas referem-se 

a danos à saúde resultantes do excessivo consumo de álcool. Como resultado dos valores 

obtidos por esse questionário, a Organização Mundial de Saúde recomenda quatro níveis de 
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riscos e suas respectivas intervenções assim distribuídas: Zona I (< 8 pontos) indica como 

intervenção educação sobre o consumo do álcool; Zona II (8-15 pontos) indica como 

intervenção conselhos sobre o consumo do álcool; Zona III (16-19 pontos) indica como 

intervenção conselhos sobre o consumo de álcool e monitorização contínua; Zona IV (≥ 20 

pontos) indica como intervenção, encaminhamento dos indivíduos a um especialista para a 

avaliação, diagnóstico e tratamento. 

 Os participantes foram abordados pela pesquisadora em sala de aula, a qual explicou 

os objetivos e a importância do estudo, benefícios e riscos. Os estudantes que aceitaram 

participar do estudo foram informados sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo assinado em duas vias. 

 A coleta de dados aconteceu em dois encontros agendados em sala de aula conforme 

disponibilidade dos estudantes. No primeiro, foi aplicado o instrumento de caracterização 

sociodemográfica e o referente à história pessoal de tabagismo e consumo de drogas ilícitas e, 

no segundo, aplicou-se o AUDIT. 

 Os dados foram codificados e digitados no Programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0 e analisados mediante uso de distribuições de frequências 

absolutas (n) e relativas (%), médias e desvio-padrão. 

 RESULTADOS 

1. Características sociodemográficas  

 A amostra foi composta por 119 estudantes com idade média de 20,7 anos (dp  4,2), 

com predomínio da faixa etária de 18 a 19 anos (48,7%). Do total, 88,2% eram do sexo 

feminino e 11,8% do sexo masculino. Observou-se predomínio de estudantes autodeclarados 

da raça/cor negra (84,7%), de solteiros (95%), da classe socioeconômica C (51,3%), com 

renda familiar mensal de 3 a 5 salários mínimos (46,2%) e despesa pessoal mensal menor que 

um salário mínimo (86,6%) (tabela1). 
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Tabela 1 – Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo as 

características sociodemográficas. Salvador, Bahia, 2015.  

Características 

Sociodemográficas 
n (%) 

Grupo etário  

18 a 19 anos 58 (48,8) 

20 a 22 anos 39 (32,8) 

23 e mais 22 (18,4) 

Sexo  

Masculino 14 (11,8) 

Feminino 105 (88,2) 

Raça/Cor  

Branca e outras 17 (14,3) 

Negra (Cor preta e parda) 102 (84,7) 

Situação conjugal  

Casada (o)/União estável 5 (4,2) 

Solteira(o) 113 (95,0) 

Outros (Noivo, Viúvo) 1 (0,8) 

Condição socioeconômica  

A 2 (1,7) 

B 35 (29,4) 

C 61 (51,3) 

D 21 (17,6) 

Renda familiar Mensal  

Até 2 SM 34 (28,6) 

3 a 5 SM 55 (46,2) 

6 a 8 SM 16 (13,4) 

≥ 9 SM  14 (11,8) 

Despesa pessoal mensal em 

salários mínimos (SM) 
 

Até 1 103 (86,6) 

1 a 2 13 (10,9) 

3 e mais 3 (2,5) 

*Salário mínimo (SM) da época da pesquisa R$ 678,00. 

2. Padrão de consumo de tabaco, drogas ilícitas e bebida alcoólica  

Nenhum dos estudantes tinha o hábito de fumar, porém 17,6% eram fumantes 

passivos. Quanto ao consumo de drogas ilícitas, um utilizava a maconha.  

Dos 119 estudantes, 44,5% nunca consumiram bebida alcoólica. Para os 55,5% que 

informaram uso de álcool, a maior frequência de consumo foi uma vez/mês (34,5%) seguida 

de 2 a 4 vezes/mês (19,3%). Quanto ao número de doses predominou o consumo de 1 a 2 

doses (51,5%), seguido de 5 a 6 doses (24,2%). Com relação à frequência de consumo de 6 ou 
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mais doses em uma ocasião houve maior proporção de estudantes sem esse hábito (42,4%), 

mas 33,3% tinham esse consumo menos de uma vez por mês, 18,2% uma vez por mês e 6,1% 

uma vez na semana.  

 A maioria dos estudantes nunca percebeu incapacidade de controlar o uso de bebida 

alcoólica (93,9%), nunca faltou a compromissos por esta razão (90,9 %) e nunca sentiu 

necessidade de beber pela manhã, após o consumo excessivo, para sentir-se melhor (98,5 %) 

(tabela 2). 

Tabela 2 – Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo o 

padrão do consumo de bebida alcoólica. Salvador, Bahia, 2015. 

Padrão do consumo de bebida alcoólica n (%) 

Com que frequência você toma bebidas de álcool? (n =119)  

Nunca 53 (44,5) 

Uma vez por mês 41 (34,5) 

Duas a quatro vezes por mês 23 (19,3) 

Uma a três vezes por semana 2 (1,7) 

Número de doses, copos ou garrafas que costuma tomar (n = 

66) 
 

1 a 2 doses 34 (51,5) 

3 a 4 doses 10 (15,2) 

5 a 6 doses 16 (24,2) 

7 doses ou mais 3 (4,5) 

10 ou mais doses 3 (4,5) 

Frequência de consumo de 6 ou + doses em uma ocasião (n = 

66) 
 

Nunca 28 (42,4) 

Menos de uma vez por mês 22 (33,3) 

Uma vez por mês 12 (18,2) 

Uma vez por semana           4 (6,1) 

Frequência da percepção da incapacidade de controlar o 

uso de bebida alcoólica (n=66) 
 

Nunca 62 (93,9) 

Menos de uma vez ao mês 2 (3,0) 

Uma vez ao mês 1 (1,5) 

Uma vez por semana 1 (1,5) 

Frequência de falta a compromissos em razão da bebida 

(n=66) 
 

Nunca 60 (90,9) 

Menos de uma vez por mês 4 (6,1) 

Uma vez ao mês 2 (3,0) 

Frequência da necessidade de beber pela manhã após o 

consumo excessivo para sentir-se melhor (n = 66) 
 

Nunca 65 (98,5) 

Uma vez ao mês 1 (1,5) 
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Quanto aos problemas relacionados ao uso de bebida alcoólica, a maioria dos 

estudantes (78,8%) nunca sentiu culpa ou remorso depois do consumo, 83,3% relataram 

nunca ter sofrido a ausência de lembrança do que aconteceu na noite anterior em razão da 

bebida alcoólica, 90,8% não tiveram prejuízos na vida pessoal ou de outra pessoa em razão de 

ter bebido e 94,1% relataram ausência de preocupação ou pedido para parar de beber por parte 

de parente, amigo, médico ou outro profissional de saúde (tabela 3). 

Tabela 3– Distribuição dos estudantes segundo os problemas relacionados ao consumo de 

bebida alcoólica.  Salvador, Bahia, 2015.  

Problemas relacionados ao consumo n (%) 

Frequência de sentimento de culpa ou remorso depois de 

beber (66) 
 

Nunca 52 (78,8) 

Menos de uma vez por mês 9 (13,6) 

Uma vez ao mês 5 (7,6) 

Frequência de ausência de lembrança de acontecimentos 

da noite anterior em razão da bebida (66) 
 

Nunca 55 (83,3) 

Menos de uma vez por mês 6 (9,1) 

Uma vez ao mês 3 (4,5) 

Todos os dias ou quase todos 2 (3,0) 

Prejuízos na vida pessoal ou de outra pessoa em razão de 

ter bebido (119) 
 

Não 108(90,8) 

Sim, mas não no último ano 7 (5,9) 

Sim, durante o último ano 4(3,4) 

Preocupação ou pedido para parar de beber por parte de 

parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde 

(119) 

 

Não 112 (94,1) 

Sim, mas não no último ano 3 (2,5) 

Sim, durante o último ano 4 (3,4) 

 

Quanto aos níveis de risco e suas respectivas intervenções obtidos a partir dos 

resultados do AUDIT, verificou-se maior proporção de estudantes na Zona I (89,9%), mas 

encontrou-se estudantes na Zona II (8,4%) e Zona III (1,7%).  

DISCUSSÃO 

O grupo estudado composto de jovens estudantes, em maior proporção entre 18 a 19 

anos, faz parte da faixa etária esperada para o ingresso na universidade 
(5-7)

. O predomínio do 
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sexo feminino (88,2%) corrobora com estudos que investigam estudantes nos cursos de 

graduação em Enfermagem 
(3-5-7-8)

. Na população predominou jovens solteiros, que 

caracteriza o estado civil dos universitários 
(3-10)

. A maior prevalência de autodeclarados da 

raça/cor negra, confirma a característica predominante na população de Salvador- Ba, a 

cidade lócus do estudo 
(21)

.   

Um aspecto positivo identificado neste estudo foi que os recém ingressantes na 

universidade não fumavam, diferentemente de estudo conduzido em Bogotá, em que 24% dos 

graduandos de enfermagem consumiam tabaco 
(10)

. Todavia, uma proporção relevante era 

fumante passivo e essa condição aumenta o risco de câncer, aterosclerose e reduz da 

capacidade funcional respiratória 
(22)

. 

Mesmo que em níveis inferiores, a exposição à fumaça do cigarro deve ser combatida, 

pois é considerada a terceira maior causa de morte evitável no mundo em tabagistas passivos. 

Medidas de prevenção devem ser implementadas junto aos estudantes por enfermeiros e 

docentes da área, como a realização de atividades educativas durante a formação acadêmica. 

Os riscos da permanência por muito tempo em ambientes fechados expostos à poluição 

tabágica precisam ser enfatizado, assim como da exposição à fumaça do tabaco em casa de 

amigos, na própria casa e em locais públicos. Além disso, pais, parentes e amigos devem ser 

alertados sobre os benefícios da cessação do tabagismo 
(23)

.  

Neste estudo, o consumo de drogas ilícitas foi baixo diferindo do levantamento 

nacional realizado com universitários entre 18 e 24 anos em que se observou maior proporção 

para o uso da maconha nos últimos 12 meses (16,9%). Esse mesmo levantamento mostrou 

que os universitários do sexo masculino consumiram mai s substâncias ilícitas do que as 

mulheres, e que a maior frequência de uso de substâncias ilícitas, no último ano, estava entre 

os universitários da área de ciências exatas (15,9%), seguida da humana (14,3%) e biológica 

(10%) 
(5)

.  
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Por meio de um diálogo aberto e acolhedor, na própria universidade, recomenda-se 

avaliar precocemente o grau de envolvimento de todo estudante com as drogas ilícitas e, 

quando necessário, realizar o seu encaminhamento para consulta com um profissional 

especialista a fim de que seja prevenida a dependência relacionada ao uso e abuso dessas 

drogas 
(6)

.  

Neste estudo, apesar de 44,5% dos estudantes nunca terem consumido bebida 

alcoólica, a sua experimentação já tinha ocorrido para 55,5%, nos últimos doze meses, muitas 

vezes antes do ingresso na universidade. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 
(4)

 a 

iniciação do consumo de álcool ocorre cada vez mais cedo em quase todos os países. O 

levantamento nacional sobre o uso de álcool em universitários (2010) revelou que 86,2% 

referiram o consumo em algum momento da vida, e nos últimos 12 meses, 77,3% dos homens 

e 68,0% das mulheres já tinham consumido bebida alcoólica 
(5)

. 

Apesar de mais da metade dos estudantes ter usado a bebida alcoólica nos últimos 

doze meses, a frequência desse consumo não foi elevada para a maioria deles. Entretanto, 

cabe destacar que dois estudantes consumiam de uma a três vezes por semana ou mais. A 

frequência de consumo constatada para esses estudantes foi inferior á identificada pelo IBGE 

em 2014, pois o percentual da população com 18 anos ou mais que consumia bebida 

alcoólica, uma vez ou mais por semana, foi de 24,0% 
(24)

.  

O número de doses consumidas em uma ocasião também não foi elevado para mais da 

metade da amostra, mas considerou-se alto o número de doses superiores a cinco ou mais em 

uma ocasião para mais de um terço dos estudantes. Esse dado mostra que mesmo sendo baixa 

a frequência de consumo, esse grupo de estudantes quando bebem exageram nas doses.  

Ressalta-se que com relação à frequência de consumo de seis ou mais doses em uma 

ocasião houve maior proporção de estudantes sem esse hábito (42,4%), mas 18,2% 

preservavam esse consumo uma vez por mês e 6,1% uma vez na semana. Alguns estudantes, 
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quando bebem estão extrapolando nas doses, pois recomenda-se para os homens, no máximo, 

a ingestão diária de 30g de etanol e, para as mulheres, de 15g. Este consumo diário, no caso 

da cerveja equivale a 2 latas de 350 mL ou 1 garrafa de 650 mL, de vinho a uma taça ou 300 

mL, de uísque ou de vodka a 2 doses de 50 mL 
(25)

.   

O consumo exagerado nas doses de bebida alcoólica por alguns estudantes revela a 

necessidade de intervenção no meio acadêmico, desde o ingresso na universidade, visando 

que esse comportamento não seja agravado durante a vida universitária e que os futuros 

profissionais de saúde sejam estimulados à adoção de hábitos saudáveis ao longo da vida.   

Considerado como um dos maiores problemas de saúde pública, a ingestão de álcool 

também está pressente na vida da população brasileira, como mostrou o levantamento 

nacional de álcool e drogas. Em 2006 o consumo de álcool foi declarado por 29% dos 

brasileiros, na frequência de cinco doses ou mais em uma ocasião regular. Já em 2012 houve 

um aumento de aproximadamente 10 pontos percentuais, pois 39% da população pesquisada 

declarou beber cinco doses ou mais 
(17)

. 

No presente estudo, não se identificou dados que evidenciassem dependência de 

bebida alcoólica pelos estudantes. Apesar de ter havido elevada frequência de estudantes que 

nunca faltaram a compromissos em razão da bebida, 6,1% relataram este episódio em menos 

de uma vez por mês e 3,0% uma vez ao mês. Este achado é importante ao considerar que o 

estudante é recém ingresso na universidade e precisa se adaptar as novas rotinas acadêmicas, 

sendo necessário à sua presença efetiva nas atividades 
(26)

. Além disso, 6% perceberam 

incapacidade de controlar o uso de bebida alcoólica na frequência de menos de uma vez por 

mês a uma vez por semana e 1,5% identificou a necessidade de beber pela manhã após o 

"consumo excessivo". Mesmo que em pequenas proporções, esses achados podem trazer 

prejuízos à vida pessoal e acadêmica e demandam atenção e acompanhamento individualizado 

para controle do consumo de bebida alcoólica.   
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Os problemas ou sentimentos negativos relacionados ao uso de bebida alcoólica não 

foram frequentes. Carece, no entanto, ser destacado que 21,2% relatou que o consumo de 

bebida alcoólica provocou culpa ou remorso depois de beber com frequência menor ou de 

pelo menos uma vez por mês e que 16,6% teve ausência da lembrança do que aconteceu na 

noite anterior em razão da bebida alcoólica (3,0% todos os dias ou quase todos os dias). Estes 

resultados foram mais acentuados quando comparados com os obtidos para estudantes do 

segundo ano do curso de enfermagem de uma universidade Peruana em que 17% sentiram 

culpa ou remorso depois de beber pelo menos uma vez por mês e 4.9% ausência da lembrança 

do que aconteceu na noite anterior em razão da bebida alcoólica, ao menos uma vez por mês 

(27)
.  

Ademais, os prejuízos na vida pessoal ou de outra pessoa em razão de ter bebido no 

ultimo ano foi identificado para 9,3% dos estudantes confirmando os achados da literatura do 

impacto da bebida para o grupo social. Este comportamento também esteve presente em 

estudantes de escolas européias em que 8% relataram problemas de relacionamento com pais 

e 6% com os amigos 
(28)

. 

Com relação à preocupação ou pedido para parar de beber por parte de parente, amigo, 

médico ou outro profissional da saúde 5,9 % dos estudantes revelaram esse fato no último 

ano.  Esses resultados corroboram com Phun e Santos (2010) que também constataram que 

7,3 % dos 74,4% dos universitários, do segundo ano de enfermagem, que consumiam bebida 

alcoólica receberam orientações para parar de beber 
(27)

. 

Os dados desta investigação revelam a necessidade da participação tanto familiar 

como do enfermeiro e de outros profissionais de saúde no processo de aconselhamento e 

prevenção do uso excessivo de bebida alcoólica entre estudantes universitários 
(1-16)

. 

Recomenda-se que sejam desenvolvidos programas de educação em saúde específicos para a 

população jovem, nas universidades, a fim de prevenir a dependência, bem como detectar e 
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encaminhar para tratamento os estudantes com problemas relacionados ao uso e abuso de 

drogas 
(6)

.  

Quanto à classificação nas zonas de risco do AUDIT, estudantes na zona I (89,9%) 

devem ser alvo de educação sobre o consumo do álcool, na zona II (8,4%) devem receber 

conselhos sobre o consumo do álcool e na Zona III (1,7%) requer intervenção e conselhos 

sobre o consumo de álcool e monitorização contínua
(20)

.   

 A abordagem para o tratamento do uso de bebida alcoólica dependerá do grau de risco 

relacionado com o consumo de álcool. Os aconselhamentos centrados na mudança de 

comportamento possuem a finalidade de ajudar a compreender os estados emocionais que 

precedem o uso de álcool e têm-se mostrado eficazes na redução do consumo de bebida 

alcoólica. 

Várias intervenções têm sido apontadas pela literatura para o tratamento e prevenção 

do uso de álcool e drogas entre estudantes universitários, que incluem desde tratamentos 

farmacológicos, técnicas motivacionais, auto-monitoramento do álcool até a abordagem de 

redução de danos. Esta última baseada no método Basics já foi utilizada com êxito com um 

grupo de universitários nos Estados Unidos e, no Brasil, em estudantes de graduação da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) por meio do projeto viver bem. O Basics constitui-

se em um programa que almejou a moderação ao invés da abstinência, e teve como objetivo a 

redução de comportamentos de risco e dos efeitos prejudiciais da bebida por meio de 

mudanças continuas no estilo de vida. Por esse método, os universitários aprendem a beber 

com moderação, melhorando o seu desempenho na universidade, a qualidade de vida e 

diminuindo comportamentos de risco como sexo sem proteção, uso de outras drogas, 

acidentes automobilísticos e envolvimento com brigas 
(9)

. 

A cultura da nossa sociedade, motivada pela mídia (principalmente a indústria de 

propaganda), influencia e muito nos padrões de consumo de álcool da população, o que 



63 

 

significa dizer que da infância à velhice os sujeitos entrarão em contato com algum tipo de 

bebida, seja por meio do contato com outros indivíduos, como os pais ou a convite de amigos 

em festas e reuniões 
(28)

.  

Nesse sentido, os profissionais devem aproveitar à mídia e utilizá-la como um veículo 

para propagar informações que conscientizem os universitários sobre os prejuízos sociais e 

acadêmicos advindos do uso abusivo do álcool. Recomenda-se ainda aproveitar a própria 

universidade como um espaço para debate junto aos docentes sobre a problemática do 

consumo de drogas, bem como para orientação sobre a identificação de estudantes que 

consomem álcool e outras drogas e encaminhamento para o tratamento em modalidades 

terapêuticas adequadas 
(3-16)

. 

CONCLUSÕES 

Embora não se tenha identificado hábito de fumar nos estudantes, uma parcela era 

fumante passivo e o uso de drogas ilícitas foi pouco frequente. Mais da metade consumia 

bebida alcoólica e mais de um terço daqueles ingeriam bebida alcoólica consumiam doses 

superiores a cinco em uma ocasião. Classificaram-se na Zona I do AUDIT 89,9%, na II 8,4% 

e na III 1,7%.  

Com o predomínio da zona de risco I, sugerem-se ações de educação em saúde 

voltadas para a prevenção e o controle do uso de bebida alcoólica no ambiente universitário, 

além da monitorização do consumo de drogas ao ingresso na universidade e durante a 

formação acadêmica. Estas ações devem ser instituídas pelos docentes de forma coletiva, 

individual, e de modo continuado.  
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Resumo:  

Descrever o perfil alimentar, clínico e o padrão de atividade física em graduandos de 

enfermagem. Estudo de corte transversal, quantitativo, com 119 ingressantes numa 

universidade pública, em Salvador-Ba, submetidos á entrevista e avaliação clínica. Dados 

analisados por estatística descritiva. Constatou-se consumo de alimentos inferior ao 

recomendado em dias/semana para feijão (52,1%), verduras/legumes (68,0%), frutas/sucos 

(31,1%), frango (67,2%), peixe (78,2%) e superior para refrigerante (23,5%), doces (25,3%), 

massas (10,0%).  Observou-se consumo diário baixo para salada (91,6%) e frutas (65,5%), 

que 28,6% acrescentavam sal a comida e 42,9% preparavam alimentos de todas as formas. 

Verificou-se excesso de peso (28,2%), risco alto/muito alto para razão cintura/quadril 

(41,0%), LDL-c alto em 5,3%, HDL baixo em 33,7%, pressão arterial alta em 0,9%. 

Predominou comportamento sedentário nos domínios do IPAQ e tempo gasto sentado. 

Proporção relevante dos graduandos apresentou fatores de risco cardiovascular. Mudanças no 

estilo de vida devem ser estimuladas na formação acadêmica para reduzir o risco 

cardiovascular. 

Palavras chaves: Estudantes de enfermagem; hábitos alimentares; estilo de vida sedentário; 

sobrepeso. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 17,3 milhões de mortes a cada ano e 

consideradas atualmente a causa número um de mortes no mundo, afetando pessoas de todas 

as idades e grupos populacionais. No Brasil, 20% de todas as mortes que atingem homens e 

mulheres são causadas por doenças do coração e o país encontra-se entre os cento e noventa e 

quatro que corroboram com a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para 

reduzir a mortalidade cardiovascular em 25% até o ano 2025
(1)

.  

A identificação precoce dos fatores de risco cardiovascular e a implementação de 

programas de prevenção e controle efetivos podem contribuir para a redução da morbidade e 

mortalidade das doenças cardiovasculares, muitas das quais se iniciam na infância e 

estendem-se a vida adulta levando ao estágio avançado da doença ou à morte prematura 
(1)

. 

Desse modo, a prevenção á longo prazo das doenças cardiovasculares requer a 

prevenção e o controle dos fatores de risco cardiovasculares (FRCV) em todas as fases do 

ciclo de desenvolvimento humano e em diferentes grupos sociais. No que tange aos 

universitários recém ingressantes que, em geral, encontram-se no início da vida adulta, ao 

adentraram no curso podem passar por mudanças no estilo de vida que favorecem o 

surgimento de um ou vários FRCV
(2)

.  

O ingresso na universidade é caracterizado, muitas vezes, pela saída do estudante do 

âmbito familiar, e este distanciamento da família aliado as novas relações sociais instituídas 

na vivência universitária podem influenciar em novos e não saudáveis hábitos de vida 
(3-4-5-6)

.  

Manter uma alimentação saudável pode tornar-se um desafio para os estudantes que 

ingressam no curso frente às novas responsabilidades inerentes as demandas acadêmicas 
(4-7)

 e 

ao novo contexto ambiental em que se inserem. A escolha por refeições pré-preparadas, 

produtos industrializados e fast-food, a preferência por lanches à base de doces, chocolates e 

biscoitos são justificadas pelo tempo limitado e a falta de dinheiro, 
(6)

 e até mesmo pelas 

preferências dos estudantes 
(5)

. Além disso, nem sempre existe fácil acesso a alimentos 

saudáveis e a custos favoráveis no ambiente universitário.  

Há evidências de que os universitários se envolvem cada vez mais com as atividades 

acadêmicas curriculares e extraclasses o que interfere no tempo que poderia ser dedicado a 

prática de atividade física 
(5-8)

. Entre os fatores que mais influenciam a inatividade física nesse 

grupo destaca-se a falta de tempo, de disposição e de local adequado 
(3).

 

A associação entre o aumento da ingestão calórica com a inatividade física e o risco de 

ocorrência de eventos cardiovasculares já está bem documentada na literatura 
(1-9-10-11).

 Esses 

hábitos de vida podem predispor a manifestação da obesidade e alterações no perfil lipídico. 
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A obesidade, considerada um problema da vida moderna e de saúde pública, de etiologia 

multifatorial, é resultado da interação entre genética, estilo de vida e fatores ambientais e 

emocionais e traz consequências físicas, psicológicas, sociais e econômicas 
(11).

 

Diversos autores têm estudado a presença da obesidade em universitários
(4-10-12)

.
 
Nos 

graduandos da Universidade Federal Sergipe, por exemplo, constatou-se que 17,9% dos 

estudantes apresentavam sobrepeso/obesidade
(4)

. Já em recém ingressantes de uma 

universidade pública brasileira verificou-se também que 28,6% dos estudantes eram 

obesos
(12).

 Os resultados destas investigações ratificam a necessidade de intervenções tanto na 

reeducação alimentar quanto no incentivo a prática de atividade física 
(11-12)

. 

As mudanças no estilo de vida que podem ocorrer durante a vida universitária poderão 

comprometer a saúde dos estudantes. Nesse sentido, a identificação de comportamentos de 

risco à saúde, logo no início da formação acadêmica, poderá orientar o planejamento e a 

implementação de intervenções que possibilitem prevenir ou postergar o aparecimento de 

fatores de risco e das doenças cardiovasculares 
(4)

.   

Estratégias de prevenção das doenças cardiovasculares, com foco na mudança do 

estilo de vida, têm sido defendidas pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, a qual visa promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os 

riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Tais estratégias devem 

ser desenvolvidas em todos os níveis de atenção, com ênfase nas escolas, universidades e 

demais espaços públicos 
(13)

.  

Apesar de muitos estudos investigarem a prevalência de alguns dos fatores de risco 

cardiovascular em universitários em diversas áreas da saúde, como medicina, enfermagem, 

nutrição e educação física 
(2-3-4-5-7-8-10-14)

, outros em menor quantitativo exploraram esses 

fatores em recém ingressantes na universidade 
(9-12-15-16)

. Tal fato foi constatado em 

levantamento de literatura realizado nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(Bireme), do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), Cinahl, Embase e SciSearch, no período de 2000 a 2013, nos idiomas 

português, espanhol e inglês, utilizando-se as palavras-chaves: fatores de risco, estudantes, 

universitários e doença cardiovascular. 

Com base no exposto, o conhecimento sobre a prática de atividade física, os hábitos 

alimentares e o perfil clínico de recém ingressantes em um curso de graduação em 

enfermagem poderá nortear à criação de programas de prevenção e controle de fatores de 

risco cardiovascular ao longo da formação acadêmica contribuindo-se para a promoção da 
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saúde dos estudantes.  Assim sendo, o presente estudo objetivou descrever perfil alimentar,  

clínico e o padrão de atividade física, em graduandos de enfermagem. 

MÉTODOS 

Trata-se de estudo descritivo, qunatitativo, com estudantes ingressantes em um curso 

de graduação em enfermagem de uma universidade pública, localizada no município de 

Salvador, Bahia, Brasil.  

A população do estudo foi constituída pelos estudantes ingressantes matriculados e 

cursando o primeiro semestre letivo, no período de 2013.1 a 2014.2.  Ingressaram no curso 52 

estudantes em 2013.1, 51 em 2013.2, 53 em 2014-1 e 50 em 2014-2. Dos 206 estudantes que 

foram convidados a participar do estudo, 119 aceitaram sendo 35 do semestre 2013-1, 34 do 

2013-2, 27 do 2014-1, e 23 do 2014-2 Os critérios de inclusão foram estudantes de graduação 

em enfermagem, matriculados e cursando o primeiro semestre letivo do curso, com idade 

mínima de 18 anos, de ambos os sexos.  Os critérios de exclusão foram estudantes que 

concluíram ou frequentaram um curso de nível superior na área de saúde ou estavam 

desemestralizados no curso. Todos aqueles que aceitaram a participar do estudo atenderam 

aos critérios de seleção estabelecidos para a pesquisa. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, recebendo aprovação sob 

o parecer consusbstanciado nº  5 .0 8 e está vinculada ao Projeto Matriz “Fatores de risco 

cardiovascular em graduanda(os) de enfermagem: implicações para o cuidado em saúde 

(FRCENF) ”. Aos participantes foram garantidos o esclarecimento dos objetivos da 

investigação e do conteúdo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o sigilo pessoal, 

a privacidade e o direito à desistência da pesquisa em qualquer etapa, sem gerar prejuízos de 

qualquer natureza. 

Para realização da coleta de dados foram utilizados cinco instrumentos. No 

levantamento de dados sociodemográficos utilizou-se um instrumento elaborado e testado por 

Pires, Azevedo e Mussi (2014) 
(17)

 constituído por perguntas fechadas e semiestruturadas. Na 

avaliação da condição socioeconômica, utilizou-se o critério de Classificação Econômica 

Brasil 
(18). 

 

Para a caracterização de dados da vida acadêmica utilizou-se um instrumento com 

fechadas e abertas relativas ao semestre em curso, dias que frequenta o curso, turnos 

dedicados às atividades do curso, atividade extraclasse e carga horária matriculada no 

semestre. Esse instrumento foi elaborado e testado por Pires (2013) visando à caracterização 

da vida acadêmica de estudantes de graduação em enfermagem. 
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O instrumento para avaliar os hábitos alimentares foi formado por questões fechadas 

sobre o consumo de feijão, verdura ou legume, salada de alface e tomate, carne vermelha, 

frango, peixe, fruta e suco de frutas, refrigerante, café, ovos, pizzas, massas, pães, bolos, 

tortas, doces e sal, quantidade de refeições realizadas por dia, sal adicional á comida e/ou uso 

de produto para substituir o sal e forma de preparo dos alimentos 
(19).

 

 Para avaliar o nível de atividade física empregou-se o questionário internacional de 

atividade física (IPAQ) 
(20-21).

 O instrumento contém perguntas relacionadas à frequência (dias 

por semana), duração (tempo por dia) e intensidade (leve, moderada e vigorosa) das 

atividades físicas desenvolvidas no trabalho, no deslocamento, nas atividades domésticas e no 

tempo livre, além do tempo gasto sentado. As pessoas podem ser classificadas como muito 

ativas, ativas, insuficientemente ativas e sedentárias, de acordo com o escore obtido 
(22).

 Para o 

tempo gasto sentado, considerou-se o tempo sentado durante a semana em minutos x 5 + 

tempo gasto sentado durante o final de semana x 2. O indivíduo é classificado como 

sedentário quando permanece sentado ≥ 240 minutos/dia 
(22).

  

O instrumento de coleta dos dados clínicos foi constituído por itens para registro de 

medidas antropométricas (peso atual, altura, circunferência da cintura e do quadril, relação 

cintura-quadril, pressão arterial e índice de massa corpórea (IMC) e exames laboratoriais 

(colesterol total, HDL-C, LDL-C, triglicérides e glicemia de jejum).  

Os participantes foram abordados pela pesquisadora em sala de aula, a qual explicou 

os objetivos e a importância do estudo, os procedimentos a serem realizados, benefícios e 

riscos. Posteriormente, solicitou a participação dos mesmos, informando-os sobre o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo assinado em duas vias. 

A coleta de dados aconteceu em dois encontros agendados conforme a disponibilidade 

dos estudantes.  No primeiro, aplicou-se o questionário referente a caracterização de dados 

sociodemográficos. No segundo, foi realizada a aferição da pressão arterial, a avaliação 

antropométrica seguida da aplicação do IPAQ, mediante entrevista, visando minimizar vieses 

reportados na autoaplicação 
(23).

 Esses dados foram coletados individualmente, em sala 

específica para assegurar a privacidade ao estudante e participaram quatro enfermeiras 

capacitadas para assegurar a padronização dos procedimentos. 

Utilizou-se os resultados dos exames laboratoriais solicitados pelo Serviço Médico 

Universitário Rubens Brasil (SMURB), no ato da matrícula do ingressante na Universidade. 

Utilizou-se a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose como 

parâmetro para avaliar os valores do perfil lipídico: colesterol total < 200mg/dl- desejável, 

entre 200-239 mg/dl- limítrofe, ≥ 240 mg/dl- alto; LDL-c < 100 mg/dl- ótimo, entre 100-129 
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mg/dl- desejável, entre 130-159 mg/dl- limítrofe, entre 160-189 mg/dl- alto, ≥ 190 mg/dl- 

muito alto; HDL-c desejável ≥  40 para homem e ≥ 50 para mulher e não desejável < 40 para 

homem e < 50 mulher; Triglicerídeos <150 mg/dl- desejável; entre 150-200 mg/dl- limítrofe, 

entre 200-499 mg/dl- alto e ≥ 500 mg/dl- muito alto 
(24)

 .  

Para interpretação dos valores da glicemia de jejum considerou-se os parâmetros da 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2014). Glicemia em jejum < 100mg/dl- normal, ≥ 100 e < 

126 mg/dl tolerância à glicose diminuída e ≥ 126 mg/dl- diabetes mellitus. O jejum foi 

definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas 
(25). 

Na determinação das medidas antropométricas os estudantes usaram roupa de tecido 

leve e descartável, confeccionada com material Kami, e retiraram calçados e adereços. O peso 

foi determinado em quilograma, por meio de um balança digital scale, model TEC 30 da 

marca techline, aferida pelo Instituto de Metrologia (InMetro), com variação de 0,1 kg, com 

capacidade máxima de 150 kg e mínima de 2,5 kg.  

 A medida da altura, determinada em metros, foi realizada com a utilização de 

estadiômetro portátil da marca Alturexata, acoplado a uma base, graduada a cada 0,5 cm. Para 

aferição do peso foi solicitado a(o) graduanda(o) que ficasse de pé, de frente para o mostrador 

da balança, braços ao longo do corpo e olhar fixo no horizonte. Após aferição do peso, 

solicitou-se que permanecesse de pé para verificação da altura, com a cabeça, o dorso 

encostado na régua do estadiômetro, abaixo da haste horizontal, e mantendo os braços 

esticados ao longo do corpo, ombros, omoplatas, nádegas, calcanhares também encostados à 

régua do estadiômetro e os pés apoiados no chão. Em seguida, solicitou-se que olhasse para 

frente, inspirasse fundo e prendesse o ar. A medida foi feita em metros 
(26).

  

 Para o cálculo do índice de massa corpórea (IMC), adotou-se a fórmula (IMC = 

peso/altura
2
).  Utilizou-se, como parâmetros de avaliação, os valores preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde: baixo peso (< 18,5 kg/m²), peso normal (18,5-24,9 kg/m²), 

sobrepeso (≥ 25 kg/m²), pré-obesidade (25,0 a 29,9 kg/m²), obesidade grau I(30,0 a 34,9 

kg/m²), obesidade grau  II (35,0 a 39,9 kg/m²) e obesidade grau III (≥ 40,0 kg/m²) 
(11).

 

Para determinação da circunferência da cintura (CC) o estudante ficou em pé, 

respirando normalmente, expondo a região abdominal, de costas para um espelho. O local 

para a medida foi determinado pelo ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca ântero 

superior, utilizando-se fita métrica flexível, não extensível, graduada de 0,5 em 0,5 cm, que 

possui 1,50 m de extensão. O parâmetro de classificação da CC utilizado foi o proposto pela 

International Diabetes Federation (IDF) para o grupo étnico centro e sul-americanos: < 90 

cm para homens e < 80 cm para mulheres 
(11-27).
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Para a medida da circunferência do quadril, o examinador permaneceu na posição 

sentada em frente ao participante, que já se encontrava de costas para o espelho e realizou a 

medida com a fita métrica circundando a protusão máxima dos músculos do quadril. A 

relação cintura quadril foi determinada pela divisão da circunferência da cintura (cm) pela 

circunferência do quadril (cm) 
(25-27).

 Para a classificação da razão cintura-quadril utilizou-se 

os parâmetros de Heyward, Stolarczyk (1996)
(28),

 considerando idade e sexo. O valor obtido 

revela o risco para desenvolver doença coronariana.  

Para a medida da pressão arterial foram feitas três medidas com intervalo de 1 a 2 

minutos. O valor final foi representado pela média aritmética das últimas leituras que não 

diferiram entre si de mais de 4 mmHg. As três medidas da pressão arterial foram realizadas 

com um medidor de pressão digital da marca OMRON 705 CP, com as normas de validação 

exigidas por entidades internacionais, como a da British Hypertension Society 
(29).

   

Previamente foi realizada a medida do braço em comprimento e circunferência, para 

as medidas da pressão arterial, visando selecionar adequadamente o tamanho de manguito. 

Para a medida do comprimento do braço foi solicitado a(o) estudante que ficasse de pé e 

posicione o braço com o cotovelo dobrado a 90º e a palma da mão voltada para cima. Em 

seguida, foi realizada a medida do comprimento do braço desde a face lateral do acrômio até o 

olecrano. Utilizou-se uma fita métrica com trava e, com o lápis demográfico, marca-se o 

ponto médio na face lateral do braço. Para medir a circunferência do braço, solicitou-se ao 

estudante que o mantivesse relaxado ao longo do corpo; em seguida, foi colocada a fita 

métrica ao redor do braço, na marca do ponto médio, mantendo a fita em posição horizontal, 

sem marcar a pele 
(29).

 

Os dados foram codificados e digitados no SPSS versão 20.0 e analisados mediante 

uso de distribuições de frequências absolutas (n) e relativas (%), médias e desvio-padrão. 

RESULTADOS 

Quanto as variáveis sociodemográficas, os 119 estudantes que constituíram a 

população caracterizada predominantemente pelo sexo feminino (88,2%), estado civil solteiro 

(95,0%), raça/cor auto declarada negra (84,7%), classe social C (51,3%), renda familiar 

mensal de 3 a 5 salários mínimos (46,2%) seguida de até dois salários mínimos (27,7%), 

despesa pessoal mensal menor que um salário mínimo (86,6%). A idade média foi de 20,7 

anos (dp 4,2). 

Quanto as variáveis da vida acadêmica, observou-se que a maioria dos universitários 

eram provenientes de escola privada (58,8%), tinham carga horária semestral no curso ≥ 425 

horas (94,1%), frequentavam a escola de 5 a 6 dias na semana (90,7%) e dedicavam-se as 
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atividades do curso nos dois turnos (88,2%). Além dos turnos em que frequentavam o curso, 

96,6% despediam de outras horas do dia para realizar atividades extraclasse, a exemplo de 

trabalhos em grupo e individual, participação em diretório acadêmico e em pesquisa. Dos 119 

estudantes, 18,5% trabalhavam.  

No que diz respeito aos hábitos alimentares, maior proporção dos estudantes consumia 

em menos de cinco vezes por semana feijão e outras leguminosas (52,1%) e verdura ou 

legume (68,0%). Quando consumiam salada, verdura e/ou legume a maioria (90,8%) o fazia 

em apenas uma refeição principal, no almoço.  

A frequência do consumo de frutas/suco de frutas em 3 ou mais dias na semana foi 

predominante (68,9%). Quando analisada a quantidade a maioria consumia de 1 a 3 frutas ou 

suco de frutas por dia (65,5%).  

Para todos os tipos de carne o consumo foi inferior a cinco dias na semana, 

observando-se que 78,2% consumiam nessa frequência carne vermelha, 67,2% frango e 

78,2% peixe.  Quanto à forma de preparo dos alimentos observou-se que a maioria dos 

universitários consumia frango assado, cozido ou grelhado (47,1%), e com relação ao peixe 

(37,8%) e da carne (51,3%) preparavam tanto frito quanto assado, cozido ou grelhado. Com 

relação ao modo de consumo a maioria retirava o excesso de gordura/pele da carne (51,3%), 

do frango (58,8%) e do peixe (42,0%). A maioria também realizava mais de 3 refeições/dia 

(58,8%). 

Maior proporção de estudantes não ingeria refrigerante (38,7%) e os que ingeriam o 

fazia numa quantidade predominante a de três ou mais copos/dia (46,2%). Para bolos e doces 

predominou o consumo em menos de 2 dias na semana (69,7%), e esse quando presente era 

em quantidade inferior a três fatias ou unidades/ dia (70,6%).   Quanto a pizzas e massas 

houve maior frequência de consumo em até 2 dias na semana (83,3%) e na quantidade de 

menos de três fatias ou unidades/ dia (83,3%).  

A maioria dos universitários consumia ovos na frequência de 1 a 3 vezes na semana 

(80,7%) e não adicionava sal ao alimento já preparado (71,4%), e também não utilizava 

produtos para substituir o sal (71,4%).  

Tabela 1 - Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo os 

hábitos alimentares. Salvador (BA), 2015. 

HÁBITOS ALIMENTARES (n=119) n (%) 

Feijão e outras leguminosas  

< 5 dias na semana 62 (52,1) 

≥5 dias na semana  57 (47,9) 

Verdura e/ou legume  

5 ou + dias na semana  38 (32,0) 
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< 5 dias na semana 81 (68,0)  

Quando consome salada  

No almoço  108 (90,8) 

No jantar 1 (0,8) 

No almoço e jantar 8 (6,7) 

Não consome 2 (1,7) 

Frutas ou suco frutas  

3 ou mais dias na semana  82 (68,9) 

<3 dias na semana  37 (31,1)  

Quantidade de frutas ou suco de frutas   

1a 3/ dia  78 (65,5) 

≥3/ dia 37 (31,1) 

Nunca 4 (3,4) 

Carne vermelha   

≥5 dias na semana 21 (17,6) 

< 5 dias na semana 93 (78,2) 

Não consume 5 (4,2) 

Frango  

≥5 dias na semana 37 (31,1) 

< 5 dias na semana 80 (67,2) 

Não consome 2 (1,7) 

Peixe  

≥5 dias na semana 1 (0,8) 

< 5 dias na semana 93 (78,2) 

Não consome 25 (21,0) 

Modo de preparo da carne  

Assada, cozida, grelhada 39 (32,8) 

Frita 15 (12,6) 

Todas as formas  60 (51,3) 

Não come carne 5 (4,2) 

Modo de preparo do frango  

Assado, cozido, grelhado 56 (47,1) 

Frito 10 (8,4) 

Todas as formas  51 (42,9) 

Não come frango 2(1,7) 

Modo de preparo do peixe  

Assado, cozido, grelhado 34 (28,6) 

Frito 15 (12,6) 

Todas as formas  45 (37,8) 

Não come peixe  25 (21,0) 

Modo de consumo de carne  

Tirar sempre a gordura 61 (51,3) 

Come com a gordura 10 (8,4) 

Não come pedaços de carne com gordura 43 (36,1) 

Não come carne 5 (4,2) 

Modo de consumo do frango  

Tirar sempre a pele 70 (58,8) 

Come com a pele 13 (10,9) 

Não come pedaços de frango com pele 34 (28,6) 

Não come frango 2 (1,7) 

Modo de consumo de peixe  

Tirar sempre a pele 50 (42,0) 

Come com a pele 25 (21,0) 

Não come pedaços de peixe com pele 19 (16,0) 

Não come peixe 25 (21,0) 

Quantidade de refeições por dia  
≤   refeições 49 (41,2) 

> 3 refeições 70 (58,8) 

Refrigerante  

< 3 dias na semana 45 (37,8) 

≥ 3 dias na semana 28 (23,5) 

Nunca 46 (38,7) 

Copos de refrigerante/dia  

< 3 copos 55 (46,2) 

≥   copos 18 (15,1) 

Nunca 46 (38,7) 
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Ovos  

Não consome 23(19,3) 

1 a 3 dias na semana 96 (80,7) 

Bolos e doces  

1 a 2 dias na semana 83 (69,7) 

≥   dias na semana 30 (25,3) 

Não consome 6 (5,0) 

Fatias de bolo e doces/ dia  

<3 fatias/dia 94 (79,0) 

≥   fatias/dia 19 (16,0) 

Não consome 6 (5,0) 

Pizzas e massas  

1 a 2 dias na semana 92 (83,3) 

3 ou + dias na semana 19 (10,0) 

Não consome 8 (6,7) 

Fatias de pizza e massas/ dia  

<3 fatias/dia 92 (83,3) 

≥   fatias/dia 19 (10,0) 

Não consome 8 (6,7) 

Quantidade de sal adicional na comida/dia  

Até 1 colher de café 13 (10,9) 

> 1 colher de café 21 (17,7) 

Não adiciona 85 (71,4) 

Utiliza produto para substituir o sal  

Sim 34 (28,6) 

Não 85 (71,4) 

 

Quanto ao perfil lipídico, identificou-se colesterol total alto para 4,2%, LDL-c elevado 

para 5,3% e HDL-c baixo para 33,7% dos estudantes. Não houve estudantes com elevação dos 

triglicerídeos. Os valores da glicemia de jejum estavam nos padrões recomendados para 

95,8% dos estudantes.  

Tabela 2- Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo o 

perfil glicêmico e lipídico. Salvador (BA), 2015. 

PERFIL LIPÍDICO E GLICÊMICO (n = 95) n (%) 

Glicemia de jejum   

Glicemia normal (< 100 mg/dL) 91 (95,8) 

Glicemia anormal (≥ 100mg/dL) 4(4,2) 

Colesterol Total   

Desejável (< 200 mg/dl) 75 (79,0) 

Limítrofe (200-239 mg/dl) 16 (16,8) 

Alto (≥ 240) 4 (4,2) 

LDL-c  

Ótimo (< 100 mg/dl) 46 (48,4) 

Desejável (100-129 mg/dl) 33 (34,7) 

Limítrofe (130-159 mg/dl) 11 (11,6) 

Alto (160-189 mg/dl) 5(5,3) 

HDL-c  

Normal (H ≥ 40 mg/dl / M ≥ 50 mg/dl) 63 (66,3) 

Baixo (H < 40 mg/dl / M < 50 mg/dl) 32 (33,7) 

Triglicerídeos   

Desejável (<150 mg/dl) 86 (90,5) 

Limítrofe (150-200 mg/dl) 9 (9,5) 

 

Quanto ao padrão de atividade física, a maioria dos estudantes foi classificada como 

insuficientemente ativo e sedentário em todas as seções do IPAQ.  Dos 18,5% que realizavam 

trabalho voluntário e/ou remunerado, 59,1% eram insuficientemente ativos ou sedentários 
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neste domínio. No que se refere ao tempo gasto sentado 96,6% tinham também 

comportamento sedentário. 

Tabela 3- Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo o 

padrão de atividade física.  Salvador (BA), 2015  

SEÇÕES DO IPAQ (n=119) n (%) 

Atividade física no trabalho (n=22)  

Ativo 9 (7,6) 

Insuficiente ativo 8 (6,7) 

Sedentário 5 (4,2) 

Não se aplica* 97 (81,5) 

Atividade física como meio de transporte  

Ativo 37 (31,1) 

Insuficiente ativo 67 (56,3) 

Sedentário 15 (12,6) 

Atividade física em casa   

Muito ativo 1 (0,8) 

Ativo 32 (26,9) 

Insuficiente ativo 61 (51,3) 

Sedentário 25 (21,0) 

Atividade física no lazer, esporte e exercício  

Muito ativo 8 (6,7) 

Ativo 13 (10,9) 

Insuficientemente ativo 34 (28,6) 

Sedentário 64 (53,8) 

Tempo gasto sentado  

< 240 min. 4 (3,4) 

≥ 240 min. 115 (96,6) 

*Estudantes que não trabalham ou não fazem trabalho voluntário fora de sua casa. 

 

Com relação às medidas antropométricas, constatou-se obesidade visceral em 29,9% 

dos estudantes, risco de moderado a muito alto para razão cintura quadril em 81,2%. 

Identificou-ser excesso de peso para 28,2% e baixo peso para 9,4%. Em menor proporção, 

níveis limítrofes (5,1%) e altos (0,9%) da pressão arterial foram verificados. 

Tabela 4- Distribuição dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem segundo os 

dados antropométricos e pressão arterial.  Salvador (BA), 2015.  

VARIÁVEIS  (n=117) n (%) 

Circunferência da cintura em cm   

Recomendado (< 90-M /< 80-F) 82 (70,1) 

Não recomendado (≥ 90-M/ ≥ 80-F) 35 (29,9) 

Razão cintura/quadril em cm  

Risco baixo 22 (18,8) 

Risco moderado 47 (40,2) 

Risco alto 30 (25,6) 

Risco muito alto 18 (15,4) 

IMC   

Baixo peso (< 18,5 kg/m²) 11(9,4) 

Normal (18,5 - 24,9 kg/m²) 73 (62,4) 

Sobrepeso (≥ 25,0 kg/m²) 24 (20,5) 

Obesidade grau I (30 - 34,9 kg/m²) 7 (6,0) 

Obesidade grau II (35 - 39,9 kg/m²) 2 (1,7) 
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Níveis de pressão arterial  

Ótima (PAS <120mmHg; PAD < 80mmHg ) 96 (82,0) 

Normal (PAS <130mmHg; PAD <85mmHg) 14 (12,0) 

Limítrofe (PAS130-139mmHg; PAD 85-89mmHg) 6 (5,1) 

Hipertensão arterial Estágio I (PAS 140-149mmHg; PAD 90-99mmHg) 1 (0,9) 

 

DISCUSSÃO 

Os recém ingressantes do curso de enfermagem investigados eram predominantemente 

do sexo feminino, o qual é prevalente em todos os cursos das universidades federais do país, 

incluindo os da área de saúde, sobretudo em Enfermagem 
(10-30).

 Houve predomínio de 

solteiros, na faixa etária de 18 a 19 anos, características associadas ao público que ingressa na 

universidade 
(9-30).

 Sobre as condições socioeconômicas, a maioria pertencia á classe social C, 

o que corresponde ao perfil de estudantes das universidades federais brasileiras 
(30).

 

Predominaram também os autodeclarados negros, o que se associa a realização do estudo em 

Salvador-BA, cidade com a maior população de descendentes dos negros africanos 
(31).

 

Para atender as novas demandas acadêmicas, a maioria dos recém ingressantes 

frequentava a universidade por mais de cinco dias na semana, dedicando-se as atividades 

curriculares e extraclasse por no mínimo dois turnos/dia. Esta rotina demanda maior tempo 

gasto sentado e chama a atenção para o fato de que podem dispor de menor tempo para a 

prática de atividade física e ter que realizar refeições no espaço acadêmico, o que pode 

impactar na escolha e consumo de alimentos 
(4)

.  

Na análise dos hábitos alimentares, evidenciou-se para mais da metade dos 

universitários baixa frequência de consumo de feijão e verduras/legumes. Além disso, os que 

consumiam salada o faziam apenas em uma refeição do dia. Embora a frequência de consumo 

de frutas ou sucos de frutas foi adequada para mais de dois terços dos estudantes, a quantidade 

consumida por dia foi baixa para essa mesma proporção. Nesse sentido, os estudantes não 

estão se beneficiando de fatores protetores à saúde tendo em vista que o consumo regular de 

frutas e verduras/legumes está associado a uma redução de 30% do risco de infarto agudo do 

miocárdio 
(32),

 e este consumo deve ser de três porções diárias de frutas, verduras e legumes 

(33).
 

O consumo insuficiente de feijão, verduras/legumes e frutas pode ter relação com a 

substituição por alimentos industrializados e de rápido preparo 
(33).

 Além disso, a busca pela 

praticidade correlacionada à falta de tempo influencia muitas vezes na escolha dos alimentos 

pelos universitários 
(4).

 O baixo consumo desses alimentos também foi evidenciado em 

Salvador, pois 43,9% dos adultos consumiam feijão e 69,3% verduras/legumes e frutas ambas 

as situações em menos de cinco dias na semana 
(19).
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Quanto ao consumo de alimentos de origem animal, em cinco ou mais dias por 

semana, observou-se maior proporção para frango, seguida de carne vermelha, e por último de 

peixe, ressaltando-se que um quarto dos recém ingressantes não consumiam peixe. Resultados 

semelhantes foram encontrados com outros universitários de enfermagem e de nutrição, onde 

o consumo de carne e frango era 3 vezes maior que o de peixe 
(34).

 É válido destacar que as 

carnes magras e brancas devem ser consumidas em pelo menos duas vezes por semana, pois 

são mais saudáveis devido possuir em sua composição pequenas quantidades de gordura 

saturada 
(33).

  

A forma de preparo dos alimentos é um marcador de alimentação saudável, já que os 

alimentos com alto teor de gordura e fritos favorecem o excesso de peso e a aterosclerose 
(4-

10).
 Entretanto, proporção relevante de estudantes está ainda optando por todas as formas de 

preparo, apesar de retirarem o excesso de gordura das carnes.   

Os recém ingressantes relataram realizar mais de três refeições principais diárias, 

seguindo a orientação do guia alimentar.  As principais refeições, café da manhã, almoço e 

jantar, devem ser intercaladas por lanhes saudáveis, pois as dietas variadas e fracionadas 

oferecem um aporte adequado de macro e micronutrientes 
(33)

, além de reduzir o risco de 

muitas doenças como o câncer e as doenças cardiovasculares 
(1)

. Outro estudo com 

universitários da área da saúde também verificou comportamento semelhante
(16)

.   

Cerca de um terço dos ingressantes não consumiam refrigerantes, mas dos 61,3% que 

consumiam, a maioria o fazia em menos de três vezes por semana (37,8%) e na quantidade 

menor que 3 copos/dia (46,2%). Estes resultados evidenciaram satisfatório consumo de 

refrigerante, o qual é uma bebida com alta disponibilidade domiciliar 
(35)

 e que deve ser 

evitada, devido ao seu alto teor de açúcar que favorece o aparecimento de cáries, o excesso de 

peso e impede a fixação do cálcio na matriz óssea. Assim, deve ser estimulada a substituição 

dos refrigerantes por sucos de frutas natural 
(33)

. 

O consumo de refrigerantes superior a três dias foi também constatado para 23,3% dos 

brasileiros em 2013, sendo essa condição observada em um terço daqueles entre 18 e 24 anos 

(19)
. Em outro estudo com universitários do curso de ciências da saúde identificou-se consumo 

de refrigerante em quatro ou mais dias por semana para 24,1%, sendo os maiores percentuais 

notados em estudantes de enfermagem e de ciências biológicas 
(9)

. 

Mais da metade dos recém ingressantes consumia bolos e doces em frequência e 

quantidade aceitáveis, e o mesmo comportamento foi observado para o consumo de pizzas e 

massas tendo-se como parâmetro a recomendação de que o consumo máximo diário deve ser 

de uma porção de doces 
(33)

. A proporção de estudantes fora desta recomendação corrobora 
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com os dados referentes a brasileiros, que em 2013, mostrou o consumo de sorvetes, bolos, 

chocolate e biscoitos em mais de três dias na semana para 19,5%, sendo maior a frequência 

entre os mais jovens (18 a 24 anos) 
(19)

.  

Cerca de um terço dos estudantes adicionavam sal á comida preparada e utilizava 

algum produto para substituí-lo, variando de uma colher de café ou mais, demonstrando 

excesso de consumo. O combate ao uso excessivo de sal deve ser enfatizado visto que está 

associado á elevação da pressão arterial, e indivíduos normotensos com alta sensibilidade à 

ingestão de sal apresentam uma incidência cinco vezes maior de desenvolver hipertensão 

arterial 
(36)

.  

A retirada do saleiro da mesa, a substituição de molhos prontos industrializadas com 

alto teor de sal por temperos naturais e a redução da quantidade de sal na elaboração de 

alimentos são estratégias que devem ser recomendadas aos estudantes, enfatizando-se que o 

consumo é de até 5g de sal ou 2 g de sódio por dia, o que equivale a menos de uma colher de 

chá rasa de sal ou cinco pacotinhos daqueles servidos em restaurantes 
(36)

.  

Quanto ao perfil lipídico chamou atenção o HDL-c baixo constatado para 33,7% dos 

estudantes. O HDL-c, é considerado uma lipoproteína antiaterogênica que em níveis 

recomendados promove a proteção endotelial com a inibição da formação das placas 

ateroscleróticas. A formação desta placa inicia-se com a agressão ao endotélio vascular 

devido a diversos fatores de risco como dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo 
(37)

. 

Em menor proporção foi identificado o nível alto de colesterol total (4,2%) e LDL-c alto ou 

limítrofe (16,9%). Esses achados evidenciam perfil lipídico de dislipidemia aterogênica, 

caracterizada pelo aumento dos níveis de LDL-c e colesterol total e a diminuição de HDL-c, a 

qual está associada á síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares 

(37-38)
. A prevalência desses achados foi maior quando comparado com outros estudos 

nacionais e internacionais com universitários 
(38-39-40)

. 

Os resultados do IPAQ revelaram maior proporção de universitários com 

comportamento insuficientemente ativo e sedentário em todos os domínios. Outros autores 

também identificaram a prevalência deste comportamento em universitários de diferentes 

semestres e cursos 
(5-7-14)

.  

Ter baixo nível de atividade física contribui para elevar as taxas de mortalidade 

associada á ocorrência de doenças crônicas, como diabetes mellitus, osteoporose, câncer de 

cólon, de pulmão e de próstata e, sobretudo as doenças cardiovasculares 
(1-33)

. Em diversas 

investigações já foi comprovado os inúmeros benefícios da realização da atividade física 

regular 
(1-36-41)

, como a redução dos níveis da pressão arterial e do peso corporal, o aumento da 
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força muscular, a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, o controle da glicemia e a 

redução do LDL-c e do colesterol total 
(36)

.  

Ao analisar cada domínio verificou-se que os recém ingressantes mostraram 

comportamento sedentário, com maior prevalência no domínio do lazer, seguido do doméstico 

e, por último, no deslocamento como meio de transporte.  Este achado está em concordância 

com outros estudos com universitários 
(5-7-14)

 e populacional 
(19)

. 

Diversos fatores são associados á inatividade física como o nível socioeconômico, o 

gênero e contextos ambientais e sociais. O uso de computadores, jogos de vídeo, internet, 

celular e televisão, por exemplo, contribuem para que os estudantes se dediquem cada vez 

menos a prática de atividade física no seu tempo livre 
(5-19-41)

. Outros fatores que podem 

influenciar negativamente o tempo despendido para a realização de atividades física entre os 

universitários estão associados ao aumento da demanda de tempo para cumprir atividades 

acadêmicas, a falta de dinheiro, a necessidade de trabalhar durante a graduação e o turno de 

estudo ser noturno 
(3-9)

. Além disso, observam-se ainda barreiras que impedem a realização de 

atividade física, como a falta de locais públicos adequados, como parques, praças e pistas de 

caminhada e ciclismo, como também o alto índice de violência urbana 
(3-14)

. 

A atividade física moderada regular é uma maneira muito eficaz para a redução do 

risco de evento coronariano 
(1-32-36)

 e, neste estudo, apenas 17,6% dos universitários no lazer 

atingiram as recomendações de 150 minutos por semana, o que os torna muito ativos ou 

ativos. Este resultado apresentou-se similar em outros estudos com universitários 
(5-9)

. O baixo 

nível de atividade física ao ingressar na universidade causa preocupação tendo em vista que 

aumenta com o avançar da idade 
(19-33)

, e estudos com universitários revelaram ser superior 

em veteranos ante os calouros 
(8-9-42)

. 

Outro estudo com universitários ingressantes verificou que acadêmicos do curso de 

educação física eram mais ativos comparados a estudantes de outros cursos da área da saúde, 

porém este comportamento talvez estivesse relacionado á necessidade de praticar atividade 

física como parte da própria grade curricular 
(3-9)

. 

O tempo dedicado ás aulas na universidade, muitas vezes em ambos os turnos é um 

fator que pode influenciar no longo tempo gasto sentado 
(7)

, e neste estudo, o tempo sentado 

mostrou-se como indicador de comportamento sedentário para quase a totalidade dos 

estudantes. Outras investigações nacionais e internacionais também avaliaram o tempo gasto 

sentado entre universitários 
(5-43)

 e os resultados não foram diferentes.   

 A inatividade física associada ao número crescente de horas diárias sentado aumenta o 

risco de obesidade, diabetes mellitus tipo II, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica 
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(19)
. Convém salientar que neste estudo a obesidade visceral foi identificada em quase um 

terço dos estudantes e o excesso de peso para proporção aproximada de 20,5% com sobrepeso 

e 7,7% com obesidade. Estes achados foram superiores aos encontrados em estudantes de 

medicina, em que 18,75% apresentaram sobrepeso ao ingresso no curso 
(42)

 e para os 240 

estudantes da área de saúde em que 9,6% tinham sobrepeso e 1,25% eram obesos 
(10)

. A 

proporção de estudantes com circunferência da cintura e razão cintura quadril elevada foi 

também superior ao identificado em calouros da área da saúde 
(6-42)

. Percebe-se que em 

diferentes cursos de graduação em saúde a exposição ao excesso de peso e excesso de gordura 

abdominal coloca os universitários em condição de maior predisposição para as doenças 

crônicas não transmissíveis 
(44)

. 

Apesar do Brasil passar por uma fase de transição nutricional, com diminuição da 

desnutrição e aumento do excesso de peso, o baixo peso foi encontrado nos recém 

ingressantes (9,4%). Este resultado merece atenção em decorrência da associação do baixo 

peso com as doenças infecciosas, diminuição da capacidade reprodutiva na idade adulta, 

perda muscular, alterações psíquicas e psicológicas e alterações sanguíneas como a anemia 

(45)
. Essa prevalência foi superior às verificadas em pesquisas realizadas com universitários 

brasileiros 
(44-45)

, e inferiores às prevalências dos universitários estrangeiros 
(41).

 

Níveis elevados de pressão arterial estão relacionados à maior incidência de eventos 

mórbidos, como cardiopatia isquêmica, acidente cerebrovascular e doenças vasculares, renal e 

periférica 
(36)

. Estudos com universitários revelaram a presença de níveis pressóricos igual ou 

superior a 140mmHg para pressão arterial sistólica (PAS) e 90mmHg para pressão arterial 

diastólica (PAD) 
(8-46)

. E nesta pesquisa 5,8% dos recém ingressantes apresentaram valores 

limítrofe e alto de pressão arterial. 

Diante desses achados surge a necessidade de monitoramento constante da medida da 

pressão arterial, tanto para a conscientização dos estudantes quanto para o controle dos níveis 

pressóricos
 (8)

. Neste sentido, o cuidado para a prevenção e controle da hipertensão arterial se 

deve a sua multicausualidade de fatores e curso assintomático da doença 
(36)

. 

Constatou-se nesse estudo que um quantitativo importante de estudantes ingressou na 

universidade, sobretudo com hábitos alimentares inadequados, comportamento sedentário e 

excesso de peso. Nesse sentido, a promoção da saúde, a prevenção e controle de agravos 

crônicos devem ser enfatizados em todos os níveis da formação escolar e continuada durante a 

formação acadêmica, fase em que comportamentos não saudáveis podem ser potencializados. 

A enfermeira pode contribuir sobremaneira para assegurar o conhecimento adequado sobre as 

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco cardiovascular e para a valorização de 
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novos modos de vida. Sua atuação pode ocorrer no contexto universitário e nas escolas de 

ensino fundamental e médio por meio de programas de educação em saúde, numa perspectiva 

compartilhada e de empoderamento dos sujeitos alvo de sua atenção. 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram que proporção expressiva dos recém 

ingressantes no curso de enfermagem apresentou comportamento alimentar pouco satisfatório, 

com baixo consumo semanal de feijão, frutas/sucos e verduras/legumes e de carnes brancas, 

sobretudo peixe. Em frequência semanal superior ao recomendado identificou-se para mais de 

um quarto da amostra consumo de refrigerantes e doces. Ainda proporção relevante utilizava 

todas as formas de preparo dos alimentos e acrescentava sal á comida preparada.  

Pequena proporção de universitários exibiram níveis limítrofe e alto para pressão 

arterial e de elevação da glicemia de jejum. Houve elevada prevalência de obesidade visceral, 

excesso de peso e de comportamento sedentário.  

Estes resultados poderão servir de incentivo à implementação de políticas internas de 

estímulo à atividade física e a alimentação saudável e de prevenção e controle da obesidade ao 

longo da formação acadêmica. Ações voltadas para a prevenção e controle dos FRCV devem 

ser instituídas de forma coletiva e individual, destacando-se o papel da enfermeira como 

mediadora do processo de conscientização e valorização das mudanças dos modos de viver.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Constatou-se que os universitários já estão ingressando no curso de enfermagem 

expostos a fatores de risco cardiovascular cabendo destacar que: 

Nenhum estudante fumava, mas ainda que em baixa proporção haviam fumantes 

passivos. Houve alta proporção de estudantes que consumiam bebida alcoólica, mas foi baixa 

a proporção de classificados nas áreas de maior risco do AUDIT.  

Constatou-se padrão alimentar não recomendado para proporção relevante de 

estudantes cabendo destacar consumo de alimentos inferior ao recomendado para feijão, 

verduras/legumes, saladas e frutas/sucos e peixe e consumo superior ao recomendado para 

refrigerantes e doces.  Ainda, cerca de um terço usava todas as formas de preparo de 

alimentos e quase a metade acrescentava sal á comida preparada.  

A proporção de excesso de peso e de estudantes com risco alto/muito alto para razão 

cintura quadril foi relevante considerando, sobretudo indivíduos no início da vida adulta, 

assim como foi expressivo o quantitativo de estudantes com comportamento sedentário.  

Mudanças no estilo de vida devem ser estimuladas na formação acadêmica para 

reduzir o risco cardiovascular. A monitorização do consumo de drogas durante a formação e 

as ações de prevenção e controle do consumo excessivo de bebida alcoólica devem ser 

instituídas de forma coletiva e individual visando á proteção do uso abusivo. 

Há necessidade de se enfatizar nos componentes curriculares conteúdos relacionados á 

prevenção, detecção precoce e controle dos fatores de risco cardiovasculares. Programas de 

educação em saúde durante o processo de formação acadêmica com foco no controle do risco 

cardiovascular e políticas públicas voltadas á promoção da saúde dos universitários poderão 

contribuir para um estilo de vida saudável.  

Sugere-se a ampliação deste estudo para se investigar a exposição aos fatores de risco 

cardiovascular em outros cursos de enfermagem de universidades privadas e públicas e em 

cursos de outros campos do conhecimento.  

A limitação do estudo pode estar associada ao tamanho da amostra e a amostragem de 

conveniência com estudantes restritos a uma única universidade. Além disso, aponta-se como 

limitação o desenho transversal no qual todas as variáveis são coletadas em um único 

momento, não ocorrendo seguimento dos sujeitos e não sendo possível estabelecer relações 

causais. 

 

  



87 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTI, K.G.; ZIMMET, P.; SHAW, J. IDF epidemiology task force consensus group.The 

IDF consensus worldwide definition of metabolic syndrome. Lancet, Geneva, CH, v. 366, n. 

9491, p.1059-1062, 2005. 

ALMEIDA, N. D. "Uso de álcool, tabaco e drogas por jovens e adultos da cidade de Recife." 

Psicologia argumento 29.66 (2011): 295-302. 

ALVES, A.; MARQUES, I.R. Fatores relacionados ao risco de doença arterial coronariana 

entre estudantes de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 62, n. 6, p. 

883-888, nov./dez. 2009. 

ALVES. F.M.B. et al. Cardiovascular risk factors in patients with noncoronary atherosclerotic 

disease in a hospital in South Brazil. Control-case stud. Revista Brasileira Clínica 

Médica.V.7: p. 3-10. 2009. 

AMER, N. M.; MARCON, S. S.; SANTANA, R. G.; Índice de Massa Corporal e Hipertensão 

Arterial em Indivíduos Adultos no Centro-Oeste do Brasil; Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia 2011; 96(1): 47-53; 

ANS. Manual técnico para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde 

suplementar / Agencia Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). – 4. ed. rev. e atual. – Rio 

de Janeiro : ANS, 2011. 244 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS E PESQUISAS. Critérios para 

levantamento de renda e classe social. São Paulo, 2010. Disponível em: 

<htpp://www.abep.org>. Acesso em: 21 abr. 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 

METABÓLICA DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2009/2010 / ABESO - 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. - 3.ed. - 

Itapevi, SP : AC Farmacêutica, 2009. 

 

AYRES, J.R.C.M. O cuidado, os modos de ser (do)  humano e as práticas de saúde. Saúde e 

Sociedade [online]. vol.13, n.3, pp. 16-29. ISSN 0104-1290. 2004. 

 

AYRES, J. R. C. M. Care and reconstruction in healthcare practices, Interface – 

Comunicação , Saúde, Educação., v.8, n.14, p.73-92, set.2003-fev.2004a.  

 

BARROS, A.L.L. et al. Alterações do nível pressórico e fatores de risco em graduandos de 

Enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 22, n. 6, p. 773-778, 2009. 

 

BATISTA,  M.T.; LIMA, M. L.. Comer O Quê Com Quem? Influência Social Indirecta no 

Comportamento Alimentar Ambivalente. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 26, n. 1, p. 113-

121, 2013. 

 

BOTELHO, C.; SILVA, A.M.P.; MELO, C.D. Tabagismo em universitários de ciências da 

saúde: prevalência e conhecimento. J. Bras. Pneumol., Brasília, v. 37, n. 3, p. 360-366, 2011.  

BOTTI, N.C.L.; LIMA, A.F.D.; SIMÕES, W.M.B. Uso de substâncias psicoativas entre 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Católica de Minas Gerais. SMAD, Revista 



88 

 

Eletrônica de Saúde Mental Álcool Drogas (Ed. port.), Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 1-10, 

2010. 

BOTTOLI, C.; MORAES, M.A.; GOLDMEIER, S. Factores de riesgo cardiovascular em 

Trabajadores de enfermería en un centro de Referencia en el sur de brasil Ciencia y 

EnfermerIa, [ S.l.] v. 15, n (3): p.101-109, 2009. 

BOTREL, T.E.A.; COSTA, R.D.; COSTA, M.D.; COSTA, A.M.D. Cardiovascular diseases: 

etiology and prevention. Revista Brasileira clínica e terapêutica; v.26. n 3: p.87-90, maio 

2000. 

BOYD, S. et al. Effect of obesity and high blood pressure on plasma lipid levels in children 

and adolescents. Pediatrics, USA, v. 116, p. 442-446, 2005. 

BRANDAO, M.P.; PIMENTEL, F.L.; CARDOSO, M.F. Impact of academic exposure on 

health status of university students. Rev. Saúde Pública [online]., vol.45, n.1, p. 49-58. ISSN 

0034-8910. 2011. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

BRASIL. Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Doenças crônico-degenerativas e 

obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde. Brasíla: 

2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica. - Brasília : Ministério da Saúde, 2006 

BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional Secretaria Nacional Antidrogas. I 

Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira / 

Elaboração, redação e organização: Ronaldo Laranjeira ...[et al.] ; Revisão técnica científica: 

Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte. Brasília : Secretaria Nacional Antidrogas . P. 76, 

2007.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Guia alimentar para a população brasileira : promovendo a alimentação 

saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008a 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação de Saúde. Saúde Brasil 2009 : uma análise da situação de saúde e da agenda 

nacional e internacional de prioridades em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. –Brasília : Ministério 

da Saúde,.368 p. 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Informações de Saúde. DATASUS. Brasília, 2011a. 

Disponível em: < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2012/c04.def>. Acesso em: 

10 JUN. 2014.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Brasília, 

2012. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20cl%C3%ADn.%20ter


89 

 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não-

transmissíveis: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência. Brasília, 2008b. 

 

______. Ministério da Saúde. Plano de ações para o enfrentamento das doenças crônicas 

não transmissíveis. Brasília, 2011b. 

______. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2012- Vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas por inquérito telefônico. Série G. Estatística e Informação em Saúde, 

Brasília, 2013. 

______. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2013- Vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas por inquérito telefônico. Série G. Estatística e Informação em Saúde, 

Brasília, 2014. 

CANTOS, G. A. et al. Prevalência de fatores de risco de doença arterial coronária em 

funcionários de hospital universitário e sua correlação com estresse psicológico. Jornal 

Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. V. 40, n.4: p. 240-247,  agosto-2004. 

CARAMELLI, B.; GIULIANO, I.C.B. Dislipidemias na infância e na adolescência. Pediatria 

. V. 29, n.4: p. 275-285. São Paulo. 2008 

CARNEIRO, G. et al. Influência da distribuição da gordura corporal sobre a prevalência de 

hipertensão arterial e outros fatores de risco cardioascular em indivíduos obesos. Rev. Assoc. 

Med. Bras., São Paulo, v. 49, n. 3, p. 306-311, 2003. 

CIMADON, H.M.S.; GEREMIA, R.; PELLANDA, L.C. Dietary habits and risk factors for 

atherosclerosis in students from Bento Gonçalves (state of Rio Grande do Sul). Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia [online]. 2010, vol.95, n.2, pp. 166-172.  Epub July 09, ISSN 

0066-782X. 2010. 

 

COLIÉRE, M.F. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de 

enfermagem. Portugal: Lidel; Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, p. 385, 1999. 

 

COLIÉRE, M.F. Cuidar... A primeira arte da vida.Lusociência -2ª Ed. P. 436, 2003. 

 

CORREIA, B.R.; CAVALCANTE, E. e  SANTOS, E. A prevalência de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares em estudantes universitários. Revista Brasileira de Clínica 

Médica, São Paulo, v. 8, p. 25-29, 2010. 

 

COSTA, A.L.S. e POLAK, C. Construção e validação de instrumento para avaliação de 

estresse em estudantes de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São 

Paulo, v. 43, n. esp., p. 1017-1026, 2009. 

DEL DUCA, G.F. et al. Associação entre nível econômico e inatividade física em diferentes 

domínios. Revista Brasileira de Atividade Fisíca Saúde, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 123-

131, 2009. 

DEMARZO, M.M.P. Reorganização dos sistemas de saúde: promoção da saúde e Atenção 

Primária à Saúde. Curso de Especialização em Saúde da Família–UNA-SUS| UNIFESP, 

2011. 



90 

 

DE SOUSA FURTADO, E.; DE OLIVEIRA FALCONE, E. M.; CLARK, C. Avaliação do 

estresse e das habilidades sociais na experiência acadêmica de estudantes de medicina de uma 

universidade do Rio de Janeiro. Interação em Psicologia (Qualis/CAPES: A2), v. 7, n. 2, 

2003. 

 

DIAS, D.S.; HEEREN, M.V.e ANGELIS, K. Doença cardiovascular na mulher: importância 

do estilo de vida. Revista eletrônica. Iniciação científica. Ago, ano II. Nº 2; p. 17-33. 2008. 

DOREA E.L.; LOTUFO P.A.; Framingham Heart Study e a teoria do contínuo de Pickering: 

duas contribuições da epidemiologia para a associação entre pressão arterial e doença 

cardiovascular. Revista Brasileira de Hipertensão v. 8, n. 2, abril/junho. 2001. 

EYKEN, E.B.B.D.V.; MORAES, C.L. Prevalência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares entre homens de uma população urbana do Sudeste do Brasil. Caderno de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 111-123, jan. 2009.  

EUROPEAN GUIDELINES ON CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION IN 

CLINICAL PRACTICE (version 2012). European Heart Journal. Advance Access 

published May 3, 2012. Disponivél em: < http://eurheartj.oxfordjournals.org/> Acesso em: 27 

jun 2014 

 

FLORINDO, A.A. et al. Prática de atividades físicas e fatores associados em adultos, Brasil, 

2006. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, supl. 2, p. 65-73, 2009.  

FONAPRACE, Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 

Universidades Federais Brasileiras. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis. Brasília - 2011 

 

FONSECA, F.C.A. et al. The influence of emotional factors on the arterial hypertension. 

Jornal  Brasileiro de psiquiatria [online]., vol.58, n.2, pp. 128-134. ISSN 0047-2085.  2009. 

FONSECA, F.L. et al. A relação entre a pressão arterial e índices antropométricos na 

infância/adolescência e o comportamento das variáveis de risco cardiovascular na fase adulta 

jovem, em seguimento de 17 anos: estudo do Rio de Janeiro. Revista da SOCERJ, Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 5, p. 281-290. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 

2008. 

FRANÇOSO,  L.A.,  COATES,  V. Evidências Anatomopatológicas do Início da 

Aterosclerose na Infância e Adolescência. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, volume 78 

(nº 1), 131-6, 2002. 

FREITAS,  R.W.J.F., ARAÚJO,  M.F.M., LIMA, A.C.S., PEREIRA, D.C.R., ALENCAR,  

A.M.P.G., DAMASCENO,  M.M.C. Análise do perfil lipídico de uma população de 

estudantes universitários. Revista Latino-Americana de Enfermagem [Internet]. set.-out. 

2013 [acesso em: 20/07/14]; 21(5): [08 telas]. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n5/pt_0104-1169-rlae-21-05-1151.pdf> Acesso em : 10 de 

jan 2014. 

GALDURÓZ, J. C. F., SANCHEZ, Z. V. D. M., OPALEYE, E. S., NOTO, A. R., 

FONSECA, A. M., GOMES, P. L. S., e CARLINI, E. A. Factors associated with heavy 

alcohol use among students in Brazilian capitals. Revista de Saúde Pública, 44(2), (2010). 

267-273. 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FONSECA,+FABIANA+DE+CASSIA+ALMEIDA
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n5/pt_0104-1169-rlae-21-05-1151.pdf


91 

 

GÁZQUEZ, M. A. R. et al. Factores de riesgo de estilos de vida para enfermedad 

cardiovascular en estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. Medicina UPB, v. 25, n. 1, p. 61-70, 2006. 

GASPAROTTO, G.S. et al. Fatores de risco cardiovascular em ingressantes do curso de 

educação física: comparação entre os sexos. ConScientiae Saúde, vol. 11, núm. 3; pp. 406-

412. Universidade Nove de Julho São Paulo, Brasil. 2012. 

 

GAZOLA,  M.A.F. et al. Caracterização do perfil lipídico e fatores de risco para 

O desenvolvimento de aterosclerose em universitários. VI EPCC. CESUMAR – Centro 

Universitário de Maringá/Paraná. Out. 2009. ISBN 978-85-61091-05-7  

 

GIUSEPPE, M. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. 

European Heart Journal, June, 2013. 

GÓMEZ-CABELLO, A. Sitting time increases the overweight and obesity risk independently 

of walking time in elderly people from Spain. Maturitas, v. 73, n. 4, p. 337-343, 2012. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.09.001>. Acesso em: 20 nov. 

2013. 

GOTTLIEB, M.G.V.; BONARDI, G.; MORIGUCHI, E.H. Physiopathology and 

inflammatory aspects of atherosclerosis. Scientia medica ; v. 15, n. 3: p. 203-207, 2005. 

 

GOULART, F.A.A. Doenças crônicas não Transmissíveis: estratégias de Controle e desafios 

e para os Sistemas de saúde. Organização pan-americana da saúde / organização mundial 

da saúde. Brasília-DF. 2011. 

 

GROSS, J.L. et al. Diabetes melito: diagnóstico, classificação e avaliação do controle 

glicêmico. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia Metabolica, v. 46, n. 1, p. 16-26, 2002. 

 

HERNÁNDEZ-ESCOLAR, J. HERAZO-BELTRÁN, Y.; VALERO, M.V. Frequencia de 

factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares en población universitaria 

joven. Revista de Salud Pública, v. 12, n. 5, p. 852-64, 2010. 

 

HEYWARD, V.H.; STOLARCZYK, L.M. Applied body composition assessment. 

Champaign, IL: Human Kinetics, 1996. 

 

INCA J.A.G.S. A situação do tabagismo no Brasil : dados dos inquéritos do Sistema 

Internacional de Vigilância, da Organização Mundial da Saúde, realizados no Brasil, entre 

2002 e 2009 / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. -- Rio de 

Janeiro : Inca, 2011. 76 p. 

 

JARDIM, T.S.V. et al. Fatores de risco cardiovasculares em coorte de profissionais da área 

médica - 15 anos de evolução. Arquivos Brasileiros de Cardiologia., São Paulo, v. 95, n. 3, 

p.332-338, 2010. 

JOIA, L. C. Perfil do estilo de vida individual entre estudantes universitários. Revista 

Movimenta; Vol, v. 3, n. 1, 2010. 

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1806-5562&lang=pt


92 

 

JUNQUEIRA, C.L.C.; COSTA, G.M.; MAGALHÃES, M.E.C. Síndrome Metabólica: o risco 

cardiovascular é maior que o risco dos seus componentes isoladamente? Revista Brasileira 

de Cardiologia.; set./out. 24(5):308-315. 2011.  

LAGUARDIA, J. Raça, genética & hipertensão: nova genética ou velha eugenia? História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2, p. 371-93, maio-ago., 2005. 

LESSA, I. et al. Hipertensão arterial na população adulta de Salvador (BA) Brasil. Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 87, n. 6, p.747-756, 2006. 

LIMA, A.C.S. et al. Fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 em universitários: 

associação com variáveis sociodemográficas. Revista Latino-Americana de Enfermagem 

[online]. 2014, vol.22, n.3, pp. 484-490. ISSN 0104-1169. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/pt_0104-1169-rlae-22-03-00484.pdf>. Acesso em: 09 de 

jan. 2014. 

LÓPEZ-MALDONADO, M.C.; LUIS, M.A.V.; GHERARDI-DONATO, E.C.S. Consumo de 

drogas lícitas en estudiantes de enfermería de una universidad privada en Bogotá, Colombia. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, v. 19, n. esp., p. 707-713, 

2011.  

LOURES, D.L. et al. Estresse mental e sistema cardiovascular. Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia, v. 78, n. 5, p. 525-530, 2002. 

LOTHMAN, T.G.; ROCHE, A.F.; MARTORELL, R. Anthropometric Standardization 

Reference Manual. Human Kinectis: Champaing, IL, USA, 1998. 

MACHADO, M. F. A. S. et al. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as 

propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciência e Saúde Coletiva, v. 12, n. 2, p. 335-42, 

2007. 

MANZANO, B.M.;  VANDERLEI, L.C.M.; RAMOS, E.M.C.; RAMOS,  D. Implicações do 

tabagismo sobre o controle autônomo cardíaco. Arquivos de  Ciências e  Saúde.  abr-jun; 

17(2):97-101, 2010 

MASCENA G.V. et al. Fatores de risco cardiovasculares em universitários. Medicina 

(Ribeirão Preto) 2012; 45(3):322-8 Disponivél em: < http://www.fmrp.usp.br/revista>. 

Acesso em: 09 de abr. 2014. 

 

MARÇAL, C.L.A.; ASSIS, F.; LOPES, G.T. O uso de bebida alcoólica pelos estudantes da 

universidade do estado do Rio de Janeiro (FENF/UERJ). Rev. Eletr. Saúde Mental Álcool e 

Drogas, Ribeirão Preto, v. 2, n. 2, p. 1-16, 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/smad>. Acesso em: 24 jun. 2014.  

MARCONDELLI, P.; COSTA, T.H.M.; SCHMITZ, B.A.S. Nível de atividade física e 

hábitos alimentares de universitários do 3º ao 5º semestres da área da saúde. Revista de 

Nutrição. Campinas, v. 21, n. 1, p. 39-47, 2008.  

 

MARTINS, M.C.C. et al. Pressão arterial, excesso de peso e nível de atividade física em 

estudantes de Universidade Pública. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Rio de Janeiro, v. 

95, n. 2, p. 192-199, 2010; 

 

http://www.fmrp.usp.br/revista


93 

 

MATTOS, R.A. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). Cadernos de 

Saúde Pública, v. 20, n. 5, p. 1411-1416, 2004. 

 

MATSUDO, S. et al. Questionário internacional de atividade física (IPAQ): estudo de 

validade e reprodutibilidade no Brasil. Revista Brasileira Atividade Física e Saúde, 

Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 5-12, 2001. 

 

MCGILL JR, H.C.; MCMAHAN, C.A. Determinants of atherosclerosis in the young. 

Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) Research Group. Am. J. 

Cardiol., New York, v. 82, n. 10B, p. 30T- 36T, 1998. 

 

MILSTED, J., AMORIM C. e  SANTOS, M. "Nível de Estresse em alunos de psicologia do 

período noturno." Congresso Nacional de Educação. PUC Paraná, Paraná. 2009. 

 

MONDARDO, A.H.; PEDON, E.A. Estresse e desempenho acadêmico em estudantes 

universitários. Revista de Ciências Humanas, v. 6, n. 6, p. p. 159-180, 2012. 

 

MONEGO, E.T.; JARDIM,  P.C.B.V. Determinantes de risco para doenças cardiovasculares 

em escolares. Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, Nº 1, Julho 2006. 

 

MONTEIRO, C.F.S.; FREITAS, J. F.M.; RIBEIRO, A.A.P. Estresse no cotidiano acadêmico: 

o olhar dos alunos de enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 66-72, 2007. 

 

MORAES SA; MEIRA L;  FREITAS ICM. Fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis; entre alunos de enfermagem de Ribeirão Preto-Brasil. Medicina, Ribeirão 

Preto, 33: 312-321, jul./set. 2000. 

 

MORAIS C.A.S. et al. Cardiovascular risk factors in students of Viçosa Federal Federal 

University-MG. J Health Sci Inst. 2011;29(4):261-4 

 

MOREIRA, N.W.R.; CASTRO,  L.C.V.; CONCEIÇÃO, L.L.; DUARTE,  M.S. Consumo 

alimentar, estado nutricional e risco de doença cardiovascular em universitários iniciantes e 

formandos de um curso de nutrição, Viçosa-MG. Revista Atenção Primária à Saúde; v. 16, 

n. 3: p. 242-249. jul/set 2013. 

MUSSI, F. C. Conforto: revisão de literatura.  Revista da Escola de Enfermagem da UDP.  

v.30, n.2, p.254-66, ago. 1996 

 

MUSSI, F.C.; FREITAS, K.S.; GIBAUT, M.A.M. Prácticas del cuidar em Enfermería para la 

promoción del confort. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2014; 23(1-2). 

Disponible en <http://www.index-f.com/index-enfermeria/v23n1-2/9298.php> Acesso em: 19 

de jul. 2014. 

 

NATIONAL INSTITUTE OF  HEALTH. National Heart, Lung and Blood Institute. Multi – 

ethnic study of atherosclerosis (MESA): field center manual of operations. Sealttle, 2001. 

 

NOBLAT AC, LOPES MB, LOPES AA. Race and hypertensive target-organ damage in 

patients from an university-affiliated outpatient care referral clinic in the city of Salvador. 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2004; 82: 116–120, 111–115.  



94 

 

 

NOBRE, F. et al. Hipertensão arterial sistêmica primária. Medicina (Ribeirao Preto. 

Online), v. 46, n. 3, p. 256-272, 2013. 

O’ RIEN, E. et al.  lood pressure measuring devices: recommendations of European society 

of Hypertension. BMJ, London, v. 322, n. 7285, p. 531-536, 2001.  

 

O’ RIEN, E. et al. Evaluation of three devices for self-measurement of blood pressure 

according to the revised British Hypertension Society protocol: the Omron HEM – 705 CP, 

Philips HP 5332 and Nissel DS-175. J. Hypertens., London, v. 12, n.1, p. 54-61, 1994. 

OLBRICH, S. R. L. R. et al. Sedentarismo: prevalência e associação de fatores de risco 

cardiovascular. Revista de Ciências em Extensão. v.5, n.2, p.30-41, 2009. 

 

OLIVEIRA, T. C. D., SILVA, A. A. M. D., SANTOS, C. D. J. N. D., SILVA, J. S., e 

CONCEIÇÃO, S. I. O. D. Physical activity and sedentary lifestyle among children from 

private and public schools in Northern Brazil. Revista de Saúde Pública, 44(6), (2010). 996-

1004. 

 

 

PAIM, J.S.; SILVA, L.M.V. Boletim do Instituto de Saúde – BIS. V. 12 , nº 2 – Agosto. ISSN 

1518-1812 / [On Line] 1809-7529. 2010 

 

PAIXÃO M. P. C. P., PAIXÃO S. J. P., FRANCO L. R. Obesidade como fator de risco para 

acidentes no trabalho. Revista Saúde e Pesquisa, América do Norte, v. 2, n. 3, p. 379-86, 

set./dez. 2009 . 

 

PERDIGÃO, C. Diabetes e doença cardiovascular. Revista Factores de Risco, Nº14 jul-set 

2009. 

 

PETRIBU, M.M.V.; CABRAL, P.C.; ARRUDA, I.K. Estado nutricional, consumo 

alimentar e risco cardiovascular: um estudo em universitários. Rev. Nutr. [online]. 2009, 

vol.22, n.6, pp. 837-846. ISSN 1415-5273. 

PIRES C.G.D.S, AZEVEDO S.Q.R.D, MUSSI F.C. fatores de risco cardiovascular em 

estudantes de enfermagem: elaboração de procedimentos de avaliação. Revista Baiana de 

Enfermagem , 2014; 28. 

PIRES, C.G.S. et al . Prática de atividade física entre estudantes de graduação em 

enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo , v. 26, n. 5, 2013 . Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002013000500006> Acesso: em 27 jun. 2014. 

PIRES, C. G. S. Fatores de risco cardiovascular entre graduanda(o)s de Enfermagem do 

primeiro e último anos letivos. 2013. 139 f.. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador.  

RABELO, L.M. et al. Fatores de risco para doença aterosclerótica em estudantes de uma 

universidade privada em São Paulo - Brasil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de 

Janeiro, v.72, p. 569-74, 1999. 

 



95 

 

RODRIGUES, F.B. Fatores de Risco Coronariano em Adolescentes: prováveis diagnósticos 

de enfermagem a partir de um ensaio epidemiológico / Francidalva Borges Rodrigues 

Dissertação (Mestrado) – Rio de Janeiro, 2007. 73p. 
 

ROHLFS,  I. et al. Género y cardiopatía isquêmica. Gaceta Sanitaria; v. 18, n. 2: p.55-64. 

2004 

 

ROUQUAYROL, M. Z; DA SILVA, M.G.C..  Epidemiologia  & Saúde..  7 ed. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2013.   

 

SANDOVAL,  C.E.G. et al. Prevalencia de obesidad y perfil lipídico alterado en jóvenes 

universitários. Nutrición Hospitalaria; v. 29, n. 2: p. 315-321 ISSN 0212-1611 • CODEN 

NUHOEQ . 2014 

 

SANTANA, V.S.; CUNHA, S. Estudos transversais. In: ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, 

M.L. Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. p.186-193. 

 

SARTORI, M. et al. Positive diabetes family history alters chronotropic response to acute 

exercise. Revista Brasileira Medicina e Esporte [online]. 2011, vol.17, n.6, pp. 389-392. 

ISSN 1517-8692. 

 

SCHAAN, B.D.A.; HARZHEIM, E.; GUS, I. Cardiac risk profile in diabetes mellitus and 

impaired fasting glucose. Revista de Saúde Pública, vol. 38, n 4. P. 529-36. 2004  

 

SCHMIDT, M. I. et al. Health in Brazil 4. Chronic non-communicable diseases in Brazil: 

burden and current challenges. The Lancet, 2011, n. 377. 

 

SILVA JUNIOR, A.G.; MERHY, E.E,; CARVALHO, L.C. Refletindo sobre o ato de cuidar 

da saúde. In PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. Construção da integralidade: cotidiano, saberes 

e práticas em saúde. Rio de Janeiro. UERJ, IMS: ABRASCO, 2007.  

 

SILVA JUNIOR, J. B. S.; GOMES, F. B. C.; CEZÁRIO, A. C.; MOURA, L. Doenças e 

agravos não transmissíveis: bases epidemiológicas. In: Rouquayrol, M. Z.; Almeida Filho, N. 

Epidemiologia e Saúde. 6a edição. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 289-311. 

 

SILVA, K.L.; DE SENA, R.R. Integralidade do cuidado na saúde: indicações a partir da 

formação do enfermeiro. Revista Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo, v. 

42, n. 1, p. 48, 2008. 

 

SIMÃO, A. F., et al. "I Diretriz brasileira de prevenção cardiovascular." Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia 101.6 (2013a): 1-63. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Brasileira de Diabetes. 2012014. 

Rio de Janeiro: ACF, 2014. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. Sociedade Brasileira de Cardiologia; 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Revista 

Brasileira de Hipertensão. 2010; v. 17, n. 1: p.1-69.  

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgacetasanitaria.org%2F&ei=2qn4U4baPPHesATByYGwBA&usg=AFQjCNEerCXV7ul6MR376zoVuruEKc7yyw&sig2=Si-xfXg6UI-bJyYgSmA-0w


96 

 

SOUZA, M.L. de et al. O cuidado em enfermagem: uma aproximação teórica. Texto & 

Contexto-Enfermagem, v. 14, n. 2, p. 266-270, 2005. 

 

SPOSITO, A. C., et al. "IV Diretriz brasileira sobre dislipidemias e prevenção da 

aterosclerose: Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia." 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 88 (2007): 2-19 

 

STEFFENS,  AA.  Epidemiologia  das  doenças  cardiovasculares. Revista da Sociedade de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul. 2003; 12(3):5-15. 

 

STIPP, M.A.C., LEITE, J.L., CUNHA, Natália M., ASSIS, Luana S., ANDRADE, Michel P., 

SIMÕES, Ricardo D. Álcool, doenças cardiovasculares e a enfermagem. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem.  dez; vol. 11, n. 4: p. 581 - 585. 2007. 

 
TAKAMUNE,  D.M. et al.  Conhecimento dos fatores de risco para doença cardiovascular em 

mulheres no climatério: estudo piloto. Arquivos Medicos Hospital Faculdade de Ciencias 

Medicas Santa Casa São Paulo; vol. 56, n. 3: p.117-121. 2011. 

 

TULMAN, D. B. et al. Advances in management of acute hypertension: a concise review. 

Discov Med., v. 13, n. 72, p. 375-83, may. 2012. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Escola de Enfermagem. Colegiado do Curso de 

Graduação em Enfermagem. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Enfermagem. Salvador, 2010. 82 p. 

 

VALDEZ, R.; GREENLUND, K.J.; KHOURY, M.J.; YOON,P.W. Is family history a useful 

tool for detecting children at risk for diabetes and cardiovascular diseases? A public health 

perspective. Pediatrics. 2007 Sep;120 Suppl 2:S78-86. 

WALDOW, V.R. Cuidado humano: o resgate necessário. 3ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato; 

2001. 

WÜNSCH FILHO, V. et al. Tabagismo e câncer no Brasil: evidências e perspectivas. Revista 

brasileira de epidemiologia [online]. 2010, vol.13, n.2, pp. 175-187. ISSN 1415-790X. 

YUSUF, S. et al. Interheart Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors 

associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control 

study. Lancet, Geneva, CH, v. 364, p. 937-952, 2004. 

 WILD S. et al. Global prevalence of diabetes. Diabetes care, volume 27, number 5, may 

2004 

______. International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) Scoring Protocol. Genebra, 

2001a. 

 

______. Department of Mental Health and Substance Dependence. AUDIT - The alcohol use 

disorders identification test guidelines for use in primary care. 2. ed. Geneva, 2001b. 

_________. Relatório da OMS sobre a epidemia global do tabagismo, 2009: Pacote 

MPOWE. 2009. Disponível em: < 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tulman%20DB%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22642919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17767009


97 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243563916_spa.pdf >. Acesso em 20 jul. 

2014 

WORLD HEALTH ORGANIZATION.  Cardiovascular diseases (CVDs) Fact sheet, n. 

317, Updated March, 2013a. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Actividad física. Nota descriptiv.  N°384 Febrero de 

2014. Disponível em:<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/> Acesso: 13 de 

jun. 2014. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diabetes epidemic in Europe. Disponível 

em:<http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-

determinants/news/news/2011/11/diabetes-epidemic-in-europe>. Acesso: 09 de ago 2014. 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/news/news/2011/11/diabetes-epidemic-in-europe
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/news/news/2011/11/diabetes-epidemic-in-europe


98 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE ENFERMAGEM  

TÍTULO DO PROJETO: Fatores de risco cardiovascular em graduanda(o)s de enfermagem: 

implicações para o cuidado em saúde (FRCENF) 

 

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Termo de informação a(o)s graduanda(o)s 

Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa que pretende conhecer os fatores de risco 

cardiovascular em graduanda(o)s de enfermagem. Essa será desenvolvida na Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal da Bahia sob coordenação da Profª Drª Fernanda Carneiro Mussi. Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa, exploratória e de corte transversal, cujo objetivo consiste em avaliar a 

exposição de graduanda(o)s de enfermagem aos fatores de risco cardiovascular. Com esse estudo você 

poderá refletir sobre a importância da prevenção e controle dos fatores de risco cardiovascular e sobre 

a prática de cuidado à própria saúde e às pessoas que demandam de seus cuidados profissionais. 

Receberá acompanhamento de profissionais capacitados em caso de apresentar exposição a esses 

fatores. Conforme determina a Resolução n.
o
  466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que trata de 

aspectos éticos da pesquisa de enfermagem envolvendo seres humanos o presente estudo requer a 

participação voluntária dos sujeitos.Além do preenchimento de instrumentos por meio de entrevista e 

questionário, as pesquisadoras irão solicitar a sua permissão para verificar a pressão arterial, coletar 

amostra de sangue para a dosagem de açúcar e gordura no sangue, após 12 horas de jejum, por 

funcionários de um laboratório contratado para a pesquisa, utilizando material descartável e medidas 

de proteção individual. Se, acidentalmente, aparecer hematoma (machucado) no local da punção, as 

pesquisadoras irão colocar imediatamente uma bolsa de gelo no local, devidamente protegida por uma 

compressa descartável e a(o) deixará em repouso até a correção do problema instalado e, se for 

necessário, será acompanhada(o) por elas para um Serviço de Assistência Médica. Além disso, 

também será solicitado que retire o sapato e alguns acessórios (celular, carteira, relógios pesados) 

antes de subir na balança para verificar o seu peso e sua altura. Também, se você concordar será 

fornecido uma roupa de tecido leve e descartável para que se possa medir adequadamente o tamanho 

da sua cintura e do seu quadril. Todos os seus pertences serão guardados em armário com chave e 

devolvidos após a realização de todos os procedimentos da pesquisa. Todas as despesas com o estudo, 

bem como o ressarcimento de gastos decorrentes dos riscos/danos advindos da coleta dos dados e da 

entrevista, serão de responsabilidade das pesquisadoras.Vale ressaltar que o instrumento de coleta de 

dados é extenso, parece cansativo, contudo, os resultados desta investigação poderão prevenir 

precocemente problemas no seu estado de saúde, especialmente as doenças cardiovasculares. O 

desconforto que poderá sentir durante a entrevista é da possibilidade de compartilhar um pouco de 

informações pessoais ou confidenciais. Contudo, não precisará responder qualquer pergunta na 

entrevista caso sinta que ela é muito pessoal ou incômodo ao falar. As informações que estão previstas 

para serem respondidas na coleta de dados, dizem respeito a sua idade, sexo, raça/cor, renda familiar 

mensal, escolaridade (semestre em curso), classe social e história familiar de doenças no coração, bem 

como sobre seu estado civil, conhecimentos sobre o risco ou a possibilidade do desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, os fatores de risco cardiovascular e hábitos de vida. Antes de decidir pela 

participação no estudo, poderá fazer as perguntas que desejar para as pesquisadoras, de maneira 

franca, para que possa conhecer os benefícios e os danos que estará exposta(o).O período estimado de 

coleta de dados será de 16/05/2013 a 30/10/2014, a qual será iniciada após aprovação do Comitê de 
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Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA.As pesquisadoras se comprometem a deixar uma 

cópia do relatório final da pesquisa nesta instituição para disposição de todos e farão a divulgação dos 

resultados obtidos por meio de uma sessão científica no auditório desta unidade, bem como em 

eventos e revistas científicas nacionais e internacionais.Qualquer dúvida ou problema que venha a 

ocorrer durante a pesquisa poderá entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis pelo telefone 

do PPGENF: (71) 3263-7631. As informações também poderão ser adquiridas no Comitê de Ética e 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA pelo telefone: (71) 3283-7615.  

Consentimento pós-esclarecido 

Após ter sido esclarecida(o) sobre objetivos e conteúdo da pesquisa, estou ciente sobre os riscos/danos 

a que serei submetida(o), os benefícios que poderão proporcionar na minha saúde, que minha 

identidade será mantida em sigilo, minha privacidade será respeitada e que os dados da pesquisa 

poderão ser divulgados em eventos científicos e revistas nacionais e internacionais. Sei que não 

receberei benefícios financeiros participando desta pesquisa. Todas as despesas do projeto, até mesmo 

de ressarcimento, estão a cargo das pesquisadoras. Os dados obtidos serão armazenados por um 

período de 5 anos. Este termo de consentimento livre e esclarecido será assinado por mim em duas 

vias, com o compromisso das pesquisadoras de proporcionar uma cópia do mesmo para meu controle 

como garantia da minha autonomia. Também fui informada(o) que receberei os exames laboratoriais 

impressos e lacrados após uma semana de coleta, no mesmo local onde fora coletado, bem como 

indicações de serviços de saúde que prestam atendimento relacionado a prevenção dos fatores de risco 

cardiovascular. Em caso de alterações nos exames laboratoriais, serei acompanhada(o) pelas 

pesquisadoras para um serviço de referência em cardiologia do Sistema Único de Saúde até o controle 

e/ou normalização dos dados alterados. Afirmo que a minha participação é voluntária, o meu 

consentimento para participar da pesquisa foi de livre decisão, não tendo sofrido nenhuma 

interferência das pesquisadoras. Estou ciente de que poderei solicitar as pesquisadoras para rever as 

informações que forneci na entrevista, estando livre para corrigir parte do que foi dito por mim, além 

de me recusar a continuar participando do estudo a qualquer momento sem causar prejuízo a minha 

pessoa, a minha atividade acadêmica e a meu futuro profissional. 

 

 

Salvador,________de __________de _____. 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Assinatura da(o) estudante com código   Assinatura da pesquisadora
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ANEXO II – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

EEUFBA 
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ANEXO III – Instrumentos para coleta de dados 

 

Instrumento: Risco cardiovascular de estudantes de graduação em Enfermagem 

Iniciais do nome:____________ 

 Endereço:_________________________________ 

Cidade:_______________ Estado____________CEP:__________ 

Telefone:_____________________ 

 

Parte I- Dados da vida acadêmica 

 

1. Semestre em curso: ______________________ 

 

2.Terminou o ensino fundamental em que tipo de escola?  (1) pública   (2) privada 

 

3. Como você ingressou no Curso de Graduação em Enfermagem? (1) vestibular  (2) ENEM  

(3) transferência interna  (4) transferência externa   (0) outro 

 

4. Qual a carga horária cursada neste semestre? _____________________ 

 

5. Quantos dias na semana você vai a escola ou frequenta as atividades relacionadas à  escola 

nesse semestre? (1) um (2) dois (3) três (4) quatro  (5) cinco   (6)seis   

 

6. Quantos turnos você freqüenta o curso nesse semestre? (1) um (2) dois (3) três  

 

7. Além dos turnos em que freqüenta o curso nesse semestre, precisa dispender outras horas 

do dia para realizar atividades do curso? (1) sim. Se sim, qual? (1) estudo individual  (2) 

trabalhos em grupo (3) participação em pesquisa  (4) participação de atividades do diretório 

acadêmico  (5) outras ........................ (2) não  

 

Parte II- Dados socioeconômicos 

8. Sexo:  (1) masculino   (2) feminino 

9.Qual a sua idade (em anos)?:_____________ 

10.Para você qual é a sua raça ou cor?  (1) preta   (2) parda    (3) branca  (4) amarela (5) 

indígena 

11. Quem é o chefe ou o responsável de sua família? (1) pai  (2) mãe (3) padastro (4) 

madastra  (5) padrinho   (6) madrinha  (7) irmão  (8) irmã  (9) outro(a). Especificar_________ 

12. Qual a escolaridade do chefe de sua família: (1) sem educação formal  (2)1º grau 

incompleto (3) 1º grau completo (4)2º grau completo (5) 2° grau incompleto (6) superior 

incompleto   (7) superior completo 

13. Qual a renda mensal de sua família? (em nº de salários mínimos) ______________ 

14. Quantas pessoas dependem dessa renda? _________________________ 

15. Qual é a sua despesa mensal (em reais)? _________ 

16. Qual a sua situação conjugal: (1) solteiro(a)/ com companheiro(a) (2)casado/ com 

companheiro (a)  (3) separado(a)/divorciado(a)   (4) viúvo(a)  (5) outro(a). 

Especificar_______ 

17. Onde você mora?  (1) casa própria  (2) casa alugada   (3) pensionato   (4) residência 

universitária   (5) outro__________ 

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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18. Quantas pessoas residem junto com você?  (em caso de residência e pensionato considerar 

o número de pessoas que vivem no mesmo quarto)  (1) um(a)  (2) dois   (3) três  (4) quarto  

(5) mais de quatro. Especificar_____ 

19. Qual (is) do(s) item (ns) você possui ou que tem em sua casa? 

1. Televisão em cores  (1) sim. Quantidade____  (2) não 

2. Rádio (1) sim. Quantidade____  (2) não 

3. Máquina de lavar (1) sim. Quantidade____  (2) não 

4. Videocassete e /ou DVD (1) sim. Quantidade____  (2) não 

5. Geladeira  (1) sim. Quantidade____  (2) não 

6.Frezzer (grifar: aparelho independente ou parte da geladeira duplex) (1) sim. Quantidade____  

(2) não 

7. Automóvel (1) sim. Quantidade____  (2) não 

8. Telefone móvel (celular) (1) sim. Quantidade____ (2) chips. Quantidade ____(3) não 

9. Telefone residencial (1) sim. Quantidade____  (2) não 

10. Motocicleta  (1) sim. Quantidade____  (2) não 

11. Bicicleta (1) sim. Quantidade____  (2) não 

12. Empregada mensalista (aquelas que trabalham pelo menos 5 vezes na semana) (1) sim. 

Quantidade  (1)babá__(2)motorista__(3)cozinheira(4)copeira___(5)arrumadeira__ 

(2) não 

13. Banheiro (considerar o vaso sanitário) (1)  sim. Quantidade____(2) não 

20. Que meio de transporte você utiliza para chegar ao curso?  (1) ônibus  (2) motocicleta  (3) 

bicicleta   (4) automóvel   (5) transporte escolar   (6) outro___________ 

 

 
 

 

 

Parte III – Antecedentes pessoais de FRCV 

82.Você tem ou já teve diagnóstico médico de pressão alta? (1) Sim (2) Não  (3) 

Não sabe 

83. Se sim, há quanto tempo? ____anos. (0) não se aplica 

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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84. Você tem o hábito de medir a pressão regularmente: (1) Sim. Especifique o local: (1) casa   

(2) farmácia   (3) centro de saúde   (4) outro         (2) Não  

85.Você tem ou já teve alteração na taxas de glicemia comprovado em exame laboratorial? (1) 

Sim (2) Não (3) Não sabe 

86. Se Sim, há quanto tempo? ____anos. (0) não se aplica 

87. Você já teve ou tem dor no peito quando faz esforço, se emociona ou tem raiva (angina do 

peito)?  (1) Sim (2) Não  (3) Não sabe 

88. Você já fez angioplastia (desobstrução de algum vaso do coração)? (1) Sim (2) Não (3) 

Não sabe 

89. Se sim, quando foi? Há ____anos. (0) não se aplica 

90. Você já fez cirurgia no coração? (1) Sim. Qual?__________ (2) Não (3) Não sabe 

91. Se sim, quando ? Há ____anos. (0) não se aplica 

92. Você tem ou já teve colesterol ou triglicérides alto comprovado em exame laboratorial? 

(1) Sim (2) Não (3) Não sabe 

93. Você tem o hábito de fumar? (1) Sim. Há quanto tempo? (em anos)____ (2) não 

94. Se fuma, especifique o tipo de fumo: (1) cigarro  (2) cachimbo  (3) charuto (2) Não  (3) 

Parei. qual a quantidade fumada/dia____________ (0) não se aplica 

95. Convive com pessoas que fumam? (1) Sim. Há quanto tempo_______ (2) Não    

96. Faz ou já fez uso de drogas ilícitas? (1) Sim. Qual?_____   (2) Não (3) parou   

97. Tem ou teve excesso de peso? (1) Sim. Se teve, há quanto tempo?________ (2) Não 

98. Costuma usar contraceptivo oral ou injetável?  

(1)   sim. Qual?_________Quanto tempo? (meses/anos)________   (2) não    (0) não se aplica 

99.  Você tem filhos?  (1) sim. Teve diabetes ou pressão alta durante a gestação? 

Especifique_____________  (2) não  (0) não se aplica 

100. Faz uso de alguma substância para aumentar a potência sexual? (1) Sim. 

Especifique.________ (2) Não   

101.Você tem ou já teve diagnóstico médico de depressão? (1) sim   (2) não (3) não sei 

 

 

 

 

Parte IV- Hábitos alimentares 
102.Em quantos dias da semana você costuma comer feijão ou outras leguminosas? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

(2) < 5 dias na semana    

(3) nunca 

103. Como prepara/consome o feijão ou outras leguminosas? 

(1) com todos os acompanhamentos (toucinho, bacon, charque, calabresa) e temperos (sal, 

caldo knorr)  

(2) com verduras e pouco sal   

(3) não se aplica 

103.  Em quantos dias da semana, você costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou 

legume? (alface, tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha– não vale batata, 

mandioca ou inhame)? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

(2) < 5 dias na semana    

(3) nunca 

104. Em quantos dias da semana, você costuma comer salada de alface e tomate ou salada de 

qualquer outra verdura ou legume cru? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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(2) < 5 dias na semana   

(3) nunca 

105. Num dia comum, você come este tipo de salada: 

(1) no almoço (1 vez no dia)    

(2) no jantar ou    

(3) no almoço e no jantar (2 vezes no dia) 

105. Em quantos dias da semana você costuma comer carne vermelha (boi, porco,cabrito)? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

(2) < 5 dias na semana   

(3) nunca       

106. Quando você come carne vermelha com gordura, costuma: 

(1) tirar sempre o excesso de gordura visível   

(2) comer com a gordura     

(3)não come carne vermelha com muita gordura 

107. Prefere que forma de preparo da carne vermelha? 

(1)   frita 

(2) cozida, assada e/ou grelhada 

(3) todas as formas de preparo 

(4) não se aplica 

108. Em quantos dias da semana você costuma comer frango? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

(2) < 5 dias na semana   

(3) nunca       

109. Quando você come frango com pele, você costuma: 

(1) tirar sempre a pele  

(2) comer com a pele       

(3) não come pedaços de frango com pele 

109 Prefere que forma de preparo do frango? 

(1)  frito 

(2) cozido, assado e/ou grelhado 

(3) todas as formas de preparo 

(4) não se aplica 

110. Em quantos dias da semana você costuma comer peixe? 

(1) 5 ou mais dias na semana   

(2) < 5 dias na semana   

(3) nunca       

111. Quando você come peixe com pele, você costuma: 

(1) tirar sempre a pele  

(2)comer com a pele       

(3)não come pedaços de peixe com pele 

112. Prefere que forma de preparo do peixe? 

(1)  frito 

(2) cozido, assado e/ou grelhado 

(3) todas as formas de preparo 

(4) não se aplica 

 113.Em quantos dias da semana você costuma comer fruta ou tomar suco de frutas natural? 

(1) 3 ou mais  dias na semana   

(2) < 3 dias na semana   

(3) nunca       

112. Num dia comum, qual a quantidade que consome de frutas ou suco de frutas natural? 
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(1) 1 a 3    

(2) ≥             

(3) não consome 

113. Em quantos dias da semana você costuma tomar refrigerante (ou suco artificial 

tipo tampico)? 

(1) 3 ou mais  dias na semana   

(2) < 3 dias na semana   

(3) nunca       

114. Num dia comum, quantos copos de refrigerante (300 ml) você consome? 

(1) 1 a 3    

(2) ≥             

(3) não consome 

115. Que tipo? (1) normal   (2) diet/light    (3)ambos 

116. Em quantos dias da semana você costuma tomar leite? (não vale leite de soja) 

(1) 3 ou mais  dias na semana   

(2) < 3 dias na semana   

(3) nunca       

117. Quando você toma leite, que tipo de leite costuma tomar? 

(1) integral    

(2) desnatado ou semi-desnatado      

(3) os dois tipos     

(4) não sabe 

118. Quantos dias na última semana, você comeu fora de casa? 

(1)    (2)   (3)   (4)  (5)  (6)  (7) todos os dias da semana   (8)Nenhum 

119. Por dia, em média, quanto adiciona de sal na comida já preparada? 

(1) 1 colher de café   

(2) 1 colher de sobremesa   

(3) 1 colher de sopa   

(4) 2 colheres de sopa   

(5) não se aplica     

(6) outra quantidade. Especificar_______ 

120. Usa algum produto para substituir o sal? (1) Caldo Knorr ou shoyo ou  sal dietético ou 

bacon  (2) não.  121. Especificar a quantidade por dia_____        

122. Quantas refeições você faz por dia?  (1) uma  (2) duas   (3) três  (4) quatro  (5) cinco  (6) 

seis   (7) outro. Especificar______ 

125. Você come nos intervalos das principais refeições:  (1) sim   (2) não  (3) às vezes  (4) 

raramente  

126. Quantas xícaras (chá) de café (200 ml) consome por dia?   (1) uma   (2) duas   (3)  três    

(4) outra.Especificar______ 

127. Qual a quantidade de ovos costuma consumir por semana?  (1) um ( 2)  dois   (3) três   

(4) outro. Especificar    (5) não consome 

128. Qual a forma de preparo dos ovos? 

( 1) cozido 

(2) frito na manteiga ou banha 

(3) pochê 

(4) não se aplica 

129. Consome bolos, tortas e doces?  

(1) 3 ou mais  dias na semana   

(2) < 3 dias na semana   

(3) nunca       
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130. Qual a quantidade ( ou fatias) consome de bolo tortas e doces por dia? 

(1) 1 a 3    

(2) ≥             

(3) não consome 

131. Consome pizzas, massas e pães?  

(1) 3 ou mais  dias na semana   

(2) < 3 dias na semana   

(3) nunca       

132. Qual a quantidade (ou fatias) consome de pizzas, massas e pães por dia? 

(1) 1 a 3    

(2) ≥             

(3) não consome 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.VIGITEL BRASIL 2009- Vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Série G. Estatística e Informação em 

Saúde, Brasília, 2010.  

 

 

 

Parte V- Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por 

lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 

respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere 

que não seja ativo.  

Para responder as questões lembre que: 

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 
Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho remunerado 

ou voluntário, as atividades na escola ou faculdade e outro tipo de trabalho não remunerado 

fora da sua casa. NÃO incluir trabalho não remunerado que você faz na sua casa como tarefas 

domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas na 

seção 3. 

  

131. Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

 ( 1) Sim                ( 2) Não – Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte 

  
As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você fez na última semana 

como parte do seu trabalho remunerado ou não remunerado. NÃO inclua o transporte para o 

trabalho. Pense unicamente nas atividades que você faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos: 

  

132. Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10 minutos 

contínuos, como parte do seu trabalho? 

Por favor, NÃO inclua o andar como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ___dias 

por SEMANA        (   )nenhum - Vá para a questão 134. 

  

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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133.  Quanto tempo  no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte do 

seu trabalho ? ____ horas                            ______ minutos 

  

134. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu trabalho? 

 _______dias por SEMANA              (   ) nenhum - Vá para a questão 136 

 

135.Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades moderadas 

como parte do seu trabalho?_____ horas                            ______ minutos 

 

136.  Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar grandes 

pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas como parte do seu 

trabalho:_______dias por SEMANA              (   ) nenhum – Vá para a seção transporte 

               

137.Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades físicas 

vigorosas como parte do seu trabalho?_____ horas                            ______ minutos 

  

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 
Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro, 

incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. 

  

138.O quanto você andou na última semana de carro, ônibus, metrô ou trem? 

________dias por SEMANA                         (   ) nenhum – vá para questão 140 

  

139. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, ônibus, 

metrô ou trem?_____horas _____minutos 

  

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro na ultima 

semana. 

  

140.Em quantos dias da ultima semana você andou de bicicleta por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou 

exercício _____ dias por SEMANA              (   )  Nenhum- vá para a questão 142 

  

141. Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um 

lugar para outro? ______ horas _____  minutos 

 

142. Em quantos dias da ultima semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 

exercício)_____  dias por SEMANA                         (   )  Nenhum - Vá para a Seção 3. 

  

143.Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você 

gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício)______ horas _____  minutos 

   

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA. 
 

Esta parte inclui as atividades físicas que você fez na ultima semana na sua casa e ao redor da 

sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de 



110 

 

manutenção da casa ou para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas 

atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. 

144.Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar no jardim ou 

quintal.________dias por SEMANA                  (   )  Nenhum  - vá para a questão 146 

 

145. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR DIA 

fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal?_______ horas _____ min 

 

146. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro da sua 

casa._____ dias por SEMANA   (   ) Nenhum  - vá para a questão 148 

  

147. Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto 

tempo no total você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

  

148.Em quantos dias da ultima semana você fez atividades físicas vigorosas no jardim ou 

quintal por pelo menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o chão:_____ dias 

por SEMANA                            (   )  Nenhum  - Vá para a seção 4. 

  

149. Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim quanto 

tempo no total você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos  

   

 SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E 

DE LAZER. 

Esta seção se refere às atividades físicas que você fez na ultima semana unicamente por 

recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que 

faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que você já 

tenha citado. 

150. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em quantos 

dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo 

livre?____ dias por SEMANA        (   ) Nenhum  - Vá para questão 152 

  

151. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 

POR DIA? _______ horas  _____  minutos 

  

152. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas no seu tempo 

livre por pelo menos 10 minutos,  como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, 

vôlei,  basquete, tênis : _____  dias por SEMANA    (   ) Nenhum  - Vá para questão 154. 

  

153. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo 

no total você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

 

154. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre 

 por pelo menos 10 minutos,  como correr, fazer aeróbicos, nadar rápido, pedalar rápido ou 

fazer  Jogging:_____ dias por SEMANA                  (   ) Nenhum  - Vá para seção 5. 

  

155. Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo 

no total você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 
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SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 

na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 

estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, 

sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 

ônibus, trem, metrô ou carro.  

156.Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

              ______horas ____minutos 

157. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

              ______horas ____minutos 

 

 

 

Parte VI- Consumo de álcool- alcohol use disorders identification –(AUDIT) 

 

Circule o número que ficar mais próximo a resposta dada, considerando o último ano. Se há 

mais de um ano, anote há quanto tempo:  (em anos)___________  AUDIT: ___________ 

Quando não fez uso de álcool no último ano, pergunte do período em que usou no passado. Se 

no último ano (AUDIT)=00 

 

Preencha as questões 157 e 158 transformando as quantidades em “doses”:  

CERVEJA: 1 copo (de chope- 350 ml), 1 lata – 1 “dose”“ou 1 garrafa – 2 “doses” 

VINHO: 1 copo comum grande (250 ml) – 2 “doses” ou 1 garrafa – 8 doses 

CACHAÇA, VODCA, UÍSQUE OU CONHAQUE: 1 “martelinho”(60 ml)- 2 doses 1 

“martelo”(100 ml)-   “doses” ou 1 garrafa- mais de 20 “doses” 

UÍSQUE, RUM, LICOR, etc: 1 dose de dosador (45-50 ml)- 1 “dose” 

 

158. Com que frequência você toma bebidas de álcool (se = 0 ir para 166)  (AUDIT  01) 

(0)Nunca 

(1)uma vez por mês ou menos    

(2)duas a quatro vezes por mês 

(3) uma a três vezes por semana   

(4) quatro ou mais vezes por semana 

159. Nas ocasiões em que bebe, quantas doses, copos ou garrafas você costuma tomar? 

(AUDIT 02) 

(0) 1 ou 2 doses   

(1) 3 ou 4 doses    

(2) 5 ou 6 doses    

(3) 7 ou 9 doses    

(4) 10 ou mais doses 

160. Com que frequência você toma”seis ou mais doses” em uma ocasião? 

Substitua “seis ou mais doses”pela quantidade equivalente da(s) bebida(s) no (s) 

recipiente(s) em que é (são) consumido(s). Ex: “três garrafas de cerveja ou mais” 

(AUDIT 03) 

(0) Nunca    

(1) menos de uma vez por mês    

(2) uma vez ao mês  

(3) uma vez por semana 

(4) todos os dias ou quase todos 

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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161. Com que frequência, durante o último ano, você achou que não seria capaz de 

controlar a quantidade de bebida depois de começar? (AUDIT 04) 

(0) nunca   

(1) menos de uma vez ao mês   

(2) uma vez ao mês    

(3) uma vez por semana   

(4) todos os dias ou quase todos os dias 

162. Com que frequência, durante o último ano, você não conseguiu cumprir com algum 

compromisso por causa da bebida?(AUDIT 05) 

(0) nunca    

(1) menos de uma vez por mês    

(2) uma vez ao mês   

(3) uma vez  por semana   

(4) todos os dias ou quase todos 

163. Com que frequência, durante o último ano, depois de ter bebido muito, você 

precisou beber pela manhã para se sentir melhor? (AUDIT 06) 

(0) nunca    

(1)menos de uma vez ao mês    

(2) uma vez ao mês   

(3) uma vez por semana  

(4) todos os dias ou quase todos 

164. Com que frequência, durante o último ano, você sentiu culpa ou remorso depois de 

beber? (AUDIT 07) 

(0) nunca   

(1) menos de uma vez por mês   

(2) uma vez ao mês  

(3) uma vez por semana  

(4)todos os dias ou quase todos 

165.Com que frequência, no último ano, você não conseguiu se lembrar do que 

aconteceu na noite anterior por causa da bebida? (AUDIT-08) 

(0) nunca   

(1) menos de uma vez por mês   

(2) uma vez ao mês  

(3) uma vez por semana  

(4) todos os dias ou quase todos 

166. Alguma vez na vida você ou alguma outra pessoa já se muchucou, se prejudicou por 

causa de você ter bebido? (AUDIT 09) 

(0) não    

(2) sim, mas não no último ano    

(4) sim, durante o último ano 

167. Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde já 

se preocupou com você por causa de bebida ou lhe disse para parar de beber? (AUDIT 

10) 

(0) não    

(2) sim, mas não no último ano    

(4) sim, durante o último ano 

 

BABOR, T.F. ,HIGGINS-BIDDLE, J.C., SAUNDERS, J.B. , MONTEIRO, M.G. World 

Health Organization. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in 

Primary Care. S e c o n d E d i t i o n, 2001. 
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Parte VII- Dados clínicos e antropométricos 

 

Pressão arterial   

1º_________/__________    

2º_________/__________    

3º_________/__________  

 

Peso atual (em Kg) ________ Altura (em metros)_________ IMC: (Kg/m²)__________ 

 

1º) Circunferência da cintura (em cm)___________Circunferência do quadril (em cm)____________ 

 

2º) Circunferência da cintura (em cm)___________Circunferência do quadril (em cm)____________ 

 

3°) Circunferência da cintura (em cm)___________Circunferência do quadril (em cm)____________ 

 

Relação cintura/quadril______________ 

 

Exames laboratoriais: 

 

Colesterol total__________HDL-c_________ LDL-c__________________ 

 

Triglicérides____________Glicemia em jejum________ 

 

 

Código da Pesquisadora: 

 

___  ___  ___ 
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