
E-mail para contato: tc-figueiredo@uol.com.br IES: UNESA

Autor(es): Elisaldo Mendes Cordeiro; Hélia Cristina de Freitas Tardin; Mauricio Garcia Ennes; Ana Beatriz M de C Monteiro; Tiago 
Costa de Figueiredo

Palavra(s) Chave(s): Qualidade de Vida; Estresse; Saúde

Título: ESTILO DE VIDA DOS ESTUDANTES DE DIREITO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR DE NOVA FRIBURGO - RJ

Curso: Educação Física - Bacharelado

Saúde

RESUMO

O conceito de qualidade de vida (QV) busca valorizar preceitos mais amplos do que o controle de doenças, redução da mortalidade ou o aumento 
da expectativa de vida. A saúde é determinada através das esferas culturais, socioeconômicas e ambientais de uma comunidade, as quais se 
associam às condições de vida e de trabalho daqueles que a integram. O estilo de vida (EV) passou a ser considerado crucial para a promoção da 
saúde e redução da mortalidade por todas as causas. O EV saudável ou não, é composto por indicadores de QV, junto da análise do contexto 
socioeconômico do grupo ou indivíduo a ser analisado. Dentro desse contexto, a literatura científica tem demonstrado que a prática de atividade 
física (AF) regular é um comportamento determinante para a saúde. Por outro lado, uma série de comportamentos de riscos é observada no 
ambiente universitário, dentre eles, níveis mais baixos de AF, o que influencia o estado nutricional e a condição de saúde da população. A 
investigação do EV de acadêmicos torna-se importante para verificar a necessidade de implantação de políticas de saúde coletiva no campus 
universitário que promovam EV saudáveis, reduzindo os comportamentos de risco por parte dos universitários, com a intenção de prevenir 
problemas futuros. Com isso, este estudo teve o objetivo de analisar o EV e fatores associados em estudantes de Direito de uma universidade 
particular de Nova Friburgo - RJ. Participaram desse estudo, 101 estudantes matriculados no 2º e 9º período do curso de Direito, sendo 56 do 
sexo feminino e 45 do sexo masculino, com idades entre 18 e 76 anos (Média: 27±10 anos) e índice de massa corporal - IMC (Média: 24,1±3,8 
Kg/m2). Os dados foram coletados através da aplicação de questionários previamente validados durante três dias consecutivos. Para mensurar o 
estado nutricional foi utilizado o IMC. Para a avaliação do nível de atividade física (NAF), utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ – versão 8.0), em sua versão curta. Para a avaliação do EV, foi utilizada a versão brasileira do questionário Estilo de Vida Fantástico 
(EVF). Os dados foram analisados segundo frequência absoluta e relativa. Para uma melhor análise dos resultados, o número total de alunos foi 
considerado como o grupo GERAL e subdividido em sexo feminino (FEM) e masculino (MASC) e, também, em segundo período (SEG P) e nono 
período (NONO P). Os resultados do IMC demonstraram que a maioria dos alunos obteve a classificação eutrofia, 60,0% para o resultado GERAL e 
71,4% para NONO P, respectivamente. Por outro lado, de 19,8% (para o resultado GERAL) a 25,0% (para NONO P) dos indivíduos foram 
classificados com sobrepeso. O somatório do tempo de exposição aos comportamentos sedentários foi maior do que o tempo despendido com 
AF. Logo, foram classificados, quanto ao NAF, como ATIVO, destacando que, o segundo período (SEG P) foi classificado como MUITO ATIVO. 
Quanto ao EV, foram classificados como BOM correlacionando com o estado geral da saúde que foi BOA, sendo que, o SEG P obteve MUITO BOM 
para o EV. Com relação ao EVF, os estudantes de Direito possuem um EV que proporciona muitos benefícios para a saúde. De acordo com os 
resultados obtidos neste estudo, conclui-se que os estudantes de Direito apresentam um nível aceitável de QV. Os resultados encontrados 
mostram que mesmo com o EV e a QV adequados, alguns estudantes apresentaram sobrepeso, indicando a necessidade de aderir a 
comportamentos saudáveis, como por exemplo, mais tempo para a prática de atividade física e melhoria na qualidade alimentar.
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