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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo identificar a percepção das condições de saúde de universitários de um curso de
fisioterapia. Este estudo foi realizado com 181 acadêmicos de ambos os sexos, com média de idade de 20,9±3,9 anos,
matriculados regularmente  no primeiro  ao quarto  ano matutino  do  curso  de fisioterapia.  Na ocasião  os  estudantes
preencheram um questionário semiestruturado com respostas dicotômicas sobre sua percepção em relação à própria
saúde. Observou-se que situações referentes à ansiedade têm grande prevalência na população estudada, seguido de
distúrbios  do  sono,  cefaleia  e  transtornos  digestivos.  Conclui-se  que  o  desenvolvimento  de  ações  específicas  de
cuidados com a saúde desta população é uma necessidade eminente no panorama atual.

PALAVRAS-CHAVE:  Estudantes  Universitários;  Riscos  de Saúde;  Cuidados em Saúde;  Gestão  do  Conhecimento;
Promoção da Saúde.

1 INTRODUÇÃO

O ingresso no ensino  superior  é  uma transição que traz  repercussões potenciais  para  o
desenvolvimento psicológico dos jovens estudantes (CAPOVILLA; SANTOS, 2001). Este momento é
representado como um dos mais  marcantes  na vida  dos indivíduos que frequentam esse nível
educacional. É nesta ocasião que o indivíduo, independentemente da faixa etária, ao definir qual
curso e instituição irá cursar, confere uma nova direção ao seu próprio projeto de vida (TEIXEIRAet
al., 2008).

Com o crescimento do número de universitários e as novas demandas, é importante refletir
sobre à qualidade de vida dos mesmo, bem como sobre o que os afetam (PEREIRA et al., 2017).
Estudos realizados com estudantes universitários demonstram que este grupo estava predisposto a
determinados comportamentos de risco à saúde durante o período acadêmico (SOUSA et al., 2013).
Alguns hábitos inadequados à saúde como consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, alimentação
inadequada, inatividade física, estresse e sobrecarga de trabalho atuam negativamente na saúde em
geral e bem-estar desta população (ARAÚJO et al., 2014).

O levantamento de informações sobre as condições de saúde de estudantes universitários
poderá incentivar políticas institucionais mais eficazes para promover a saúde desta população e,
consequentemente sua gestão no contexto acadêmico. Diante disso, o presente estudo teve como
objetivo identificar a percepção das condições de saúde de universitários do curso de fisioterapia. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  um  estudo  transversal,  quantitativo,  no  qual  foi  incluída  uma  amostra  por
conveniência,  incluindo  181  acadêmicos  de  ambos  os  sexos,  compreendendo  todas  as  faixas
etárias, matriculadas regularmente no primeiro ao quarto ano matutino do curso de fisioterapia de
uma instituição de ensino superior localizada em Maringá, noroeste do Paraná. Os dados foram
coletados no mês de março de 2017. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR sob o parecer número 1.627.138. Inicialmente os
pesquisadores  explicaram a  proposta  aos  acadêmicos  em sala  de  aula,  e  os  interessados  em
participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

O protocolo de coleta de dados utilizado constituiu-se de um questionário semiestruturado
pelos pesquisadores, dividido em dois: dados pessoais (idade, sexo e estado civil) e condições de
saúde (Tem dores de cabeça constantemente?;  Tem falta de apetite?; Dorme mal? Assusta-se com
facilidade? Tem tremores nas mãos?; Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?; Tem má digestão?;
Tem dificuldade de pensar com clareza?; Tem-se sentido triste ultimamente?; Tem chorado mais
que de costume?; Tem dificuldade para realizar com satisfação suas atividades?; Tem dificuldade
para tomar decisão?; Tem dificuldade no serviço?; É incapaz de desempenhar um papel útil em sua
vida?; Tem perdido o interesse pelas coisas?; Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?;
Sente-se cansado o tempo todo?; Tem sensações desagradáveis no estômago?; e, Você se cansa
com facilidade?). Cada pergunta tinha a opção de Sim ou Não. Para o tratamento dos dados foi
realizada a estatística descritiva. Os dados foram tabulados e tratados no software Excel versão
2010.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de idade foi de 20,9±3,9 anos, em relação ao sexo, 82% eram do sexo feminino e
18% do sexo masculino. O estado civil, a maioria (92%) era solteiro, 7% casado e 1% união de fato.
Na percepção geral de saúde, a maioria (54%) relatou ter uma boa saúde, seguido de 34% regular,
8% excelente e 4% ruim. Na tabela 1 apresentam-se os resultados relativamente às condições de
saúde dos estudantes participantes do estudo.

Cefaléia  conhecida  também  por  dor  de  cabeça  é  a  queixa  mais  frequente  entre  jovens
estudantes e o prejuízo dessa deste quadro álgico implica em incapacidade, fracasso educacional e
absenteísmo escolar em média de 2,8 dias/ano (DEMIRKIRKAN; ELLIDOKUZ; BOLUK, 2006), maior
vulnerabilidade  às  comorbidades (KRYMCHANTOWSKI;  MOREIRA FILHO;  FERREIRA,  1999)  e
prejuízo na qualidade de vida (BIGAL, 2000).

Em um estudo realizado por Braga et al. (2012) foi verificada a ocorrência de cefaleia e o
prejuízo causado por este quadro álgico nas atividades cotidianas de estudantes universitários de
enfermagem e os fatores relacionados ao início da foram: os estudos e o estresse, já as atividades
mais prejudicadas foram: a capacidade de concentração e o humor. No presente estudo, 44% dos
universitários relataram ter dores de cabeça constante, 38% dificuldade de pensar com clareza e
34% apresentavam dificuldades para realizar com satisfação suas atividades. 

O ingressar na universitária é cheio de mudanças e adaptações na rotina e nos hábitos de
vida dos estudantes que passam a enfrentar desafios acadêmicos, que se configuram em situações
que predispõem à depressão, ao estresse e à ansiedade (SHAMSUDDIN et al., 2013).  A ansiedade
é um sintoma de maior prevalência neste grupo, estudos tem evidenciado que o período de inicio da
universidade é um momento de transição que pode ser  gerador  de ansiedade,  dependendo da
estrutura do ciclo básico, da formulação da grade curricular, dos horários disponibilizados para os
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alunos e  do número de demandas (FERREIRA et  al.,  2009),  adicionalmente,  as  características
individuais de cada aluno (CHAVES et al., 2015).

Tabela 1:Frequências relativas das condições de saúde dos estudantes participantes da pesquisa.
FATORES %
Tem dores de cabeça constantemente? 44
Tem falta de apetite? 15
Dorme mal? 43
Assusta-se com facilidade? 40
Tem tremores nas mãos?  20
Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? 81
Tem má digestão? 29
Tem dificuldade de pensar com clareza? 38
Tem-se sentido triste ultimamente? 39
Tem chorado mais que de costume? 29
Tem dificuldade para realizar com satisfação suas atividades? 34
Tem dificuldade para tomar decisão? 54
Tem dificuldade no serviço? 7
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 8
Tem perdido o interesse pelas coisas? 32
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 13
Sente-se cansado o tempo todo? 52
Tem sensações desagradáveis no estômago? 41
Você se cansa com facilidade? 53

Fonte: Dados da pesquisa.

A qualidade ruim de sono de universitários tem sido cada vez mais destacada como problema
de saúde pública no mundo (FRAIGNE; PEEVER, 2012; ARAÚJO ET AL., 2013). As tecnologias
inseridas no cotidiano do jovem, indiretamente, colaboram para esse problema no sono (ARAÚJO et
al.,  2016).  No  presente  estudo,  43%  dos  estudantes  relataram  dormirem  mal.  Estudos  têm
evidenciado  baixa  prevalência  de  alimentação  saudável  entre  os  universitários,  com  elevada
ingestão de alimentos  gordurosos e doces e baixa  ingestão de frutas  e hortaliças.  Estes  maus
hábitos  alimentares  dos  universitários  poderiam  estar  sendo  influenciados  pelos  novos
comportamentos e relações sociais, sugerindo indícios de compulsão alimentar em alguns alunos
que,  ansiosos,  podem  transformar  a  alimentação  em  válvula  de  escape  para  as  situações  de
estresse  mental  e  físico  (MARCONDELLI;  SCHMITZ;  COSTA,  2008).  Haberman eLuffey  (1998)
apontam em seu estudo que muitos hábitos alimentares adquiridos por estudantes durante os anos
nas universidades continuam na idade adulta. 

O estilo de vida moderno e a ocorrência de fatores característicos do meio acadêmico podem
contribuir para que esses universitários omitam suas refeições ou as substituam por lanches práticos
e rápidos, pobres em fibras e pode causar dores estomacais e até constipação intestinal (JAIMEet
al., 2009; BRAZ; LESSA, 2011). Sensações desagradáveis no estômago corresponderam a 41% dos
universitários pesquisados. Nos universitários do presente estudo, 29% apresentaram má digestão.
É sabido que,  devido à responsabilidade da vida acadêmica, na maioria das vezes não se tem
tempo disponível para realizar refeições diárias básicas, podendo este hábito interferir na qualidade
de vida do estudante e tornar-se um dos fatores de risco. Então, não realizar importantes refeições,
em horários regulares, e o não fracionamento das mesmas podem implicar em uma redução do
número de reflexos gastrocólicos devido ao volume inadequado ou falta de alimento para formação
do bolo fecal e assim não estimulando o peristaltismo e provocando uma má digestão (JAIME et al.,
2009). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste sentido, conclui-se que estudos desta natureza são importantes indicadores para o
desenvolvimento  de  programas  e  políticas  que  promovam  a  saúde  dos  universitários  como
estratégia de gestão do conhecimento dentro das instituições acadêmicas para que se diminua o
absenteísmo, a evasão a queda do rendimento escolar.
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