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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o estilo de vida e estimar a prevalência do consumo de álcool, tabaco e
outras drogas entre estudantes de medicina de uma Instituição de Maringá, Paraná. Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, exploratório realizado com universitários do primeiro ao sexto ano do curso de medicina. A coleta de dados
iniciou  em junho  de  2017  e  seu  término  estava  previsto  para  agosto.  Foi  utilizado  um  instrumento  autoaplicável
denominado “Questionário de Estilo de Vida Fantástico”, o qual é composto por 25 questões objetivas. Como critério de
inclusão foi selecionado todos os estudantes de medicina da instituição pesquisada. Os critérios de exclusão adotados
foram: estudantes menores de 18 anos e aqueles que não estivessem presentes no dia da coleta. Após a coleta, os
dados  foram  transcritos  para  planilha  eletrônica  e  estão  sendo  analisados  utilizando-se  estatística  inferencial.
Participaram da pesquisa 576 acadêmicos de medicina e até o momento foi possível observar que a maioria dos alunos
possui entre 21 e 25 anos, é do sexo feminino, de cor/raça branca, solteiro, estudou em escola privada no ensino médio
e no momento mora sozinho. Apenas 7,47% dos estudantes são da sexta série do curso, enquanto 26,91% são da
primeira. Em relação à escolaridade do pai e da mãe, verificou-se que 73,61% e 83,68% estudaram por 12 ou mais anos,
respectivamente. Foi identificado ainda que 28,65% dos estudantes de medicina possuem diagnóstico de depressão ou
outra  doença  psiquiátrica,  26,56% fazem uso  de  medicamentos  psiquiátricos  e  55,38% apontaram diagnóstico  de
depressão na família. Os dados referentes ao estilo de vida dos alunos ainda estão sendo analisados; o que se observou
é que quanto ao hábito de fumar,  68% dos estudantes referiram não ter  fumado nenhum cigarro no ano passado,
enquanto 2% e 7% fumam mais de 10 e de 1 a 10 cigarros por dia, respectivamente. Ainda, 21% dos estudantes
apontaram que algumas vezes  usam drogas como maconha e  cocaína.  Em relação  à satisfação  com a atividade
acadêmica (trabalho),  verificou-se que 36% dos alunos apresentam relativa frequência,  enquanto 32% se mostram
quase sempre satisfeitos. Pretende-se, a partir desse estudo, propor medidas de intervenção no intuito de promover a
saúde desse grupo. O tempo de permanência na graduação pode ter influência sobre o estilo de vida e consumo de
álcool, tabaco e outras drogas entre os universitários pesquisados.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior;Estilo de vida; Saúde.

1 INTRODUÇÃO

Padrões  de  comportamento  modificáveis  são  caracterizados  como  estilo  de  vida  (EV)  e
podem atribuir um efeito profundo na saúde dos seres humanos pois relaciona-se com diversos
aspectos  que  refletem  na  vida  das  pessoas  (WHO,  1998;  BRITO  et  al.,  2016).  A  prática  de
atividades físicas, hábitos alimentares, uso de álcool e outras drogas, relacionamento com a família
e amigos, sexo seguro, controle do estresse são alguns dos componentes que influenciam no EV
(BRITO et al., 2016; THOMAS et al., 2007). 

Jovens universitários são considerados um grupo vulnerável, pois o início da vida universitária
traz algumas mudanças inesperadas, novas relações sociais, adoção de novos comportamentos,
questionamento  de valores,  crenças e  atitudes seguidas pela  família  no  processo de educação
(BRITO et al., 2016). Devido a essas mudanças, o bem-estar pode ter consequências positivas ou
negativas. Além disso, o tempo de permanência na graduação também exerce grande impacto sobre
o EV dos universitários (BRITO et al., 2016).
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Nesta nova etapa da vida algumas drogas lícitas e ilícitas são mais acessíveis, despertando
assim o interesse pelo seu consumo (ROCHA et al., 2011). Nos últimos anos houve aumento das
taxas de morbimortalidade relacionadas ao EV da população em geral, ultrapassando as causas
infectocontagiosas. O consumo de álcool associado ao uso do tabaco está diretamente relacionado
com esta transição epidemiológica. O uso destas e outras substâncias psicoativas podem levar a
comportamentos de risco, como dirigir embriagado, prática de sexo desprotegido, atitudes violentas,
dentre outros (PEDROSA et al., 2011). Estudos apontam que o consumo de álcool possui relevante
influência na vida acadêmica, pois o grau de consumo relaciona-se com uma relativa queda do
desempenho acadêmico (NEMER et al., 2013).

Devido ao aumento  das responsabilidades em relação ao ensino  básico,  como Estágios,
Pesquisa  e  Extensão,  Atividades  Complementares,  Apresentação  de  trabalhos,  Trabalho  de
Conclusão de Curso ou Monografia, a qualidade do sono pode ser prejudicada, pois o acadêmico
prioriza o enriquecimento do seu currículo e não respeita o ciclo sono vigília adequado (DEPIERI et
al.,  2016).  O sono reflete na saúde e qualidade de vida, a sua privação pode levar a distúrbios
mentais e aumento de fatores de risco para diversas morbidades (PEREIRA; GORDIA; QUADROS,
2011).

A prática de alimentação saudável tem íntima relação com a qualidade e estilo de vida, pois
estudos mostram aumento da obesidade no mundo inteiro (RANGEL; LAMEGO; GOMES, 2012).
Alimentação  adequada  requer  tempo,  tanto  para  prepará-la  quanto  para  alimentar-se,  o  que  é
dificultado pela carga horária das atividades acadêmicas (BUSATO et al., 2015). Além disso, muitos
universitários passam a morar sozinhos, o que também dificulta a boa alimentação, já que seus
horários se tornam irregulares e a busca por lanches rápidos e práticos aumenta (FEITOSA et al.,
2010)

Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar o estilo de vida e estimar a prevalência do
consumo de álcool, tabaco e outras drogas entre estudantes de medicina de uma Instituição de
Maringá, Paraná.  É importante a investigação da saúde física e mental dos universitários, visando
apoio e estratégias para melhores modos de vida, evitando assim, adoecimento e esgotamento.
Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o estilo de vida e estimar a prevalência do consumo de
álcool, tabaco e outras drogas entre estudantes de medicina de uma Instituição de Maringá, Paraná.

Justifica-se a realização desde estudo tendo em vista a relevância do tema estilo de vida dos
jovens universitários, bem como conhecer os hábitos e fatores que possam contribuir negativamente
em sua saúde. O estudo abrange os estudantes do curso de medicina, pois estes como futuros
profissionais, poderão contribuir com a melhoria da sociedade, sendo necessário então, identificar
lacunas e falhas onde possam ser realizadas intervenções e para que sejam desenvolvidas ações
de promoção da saúde nesse grupo.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório, realizado com todos os alunos
matriculados no curso de medicina, desde a primeira até a sexta série, de uma Instituição de Ensino
Superior do município de Maringá, Paraná.

A coleta de dados iniciou em junho de 2017 e estava prevista para encerrar em agosto. Foi
realizada por  acadêmicos  de  medicina,  por  meio  da  aplicação de um questionário  denominado
“Estilo de Vida Fantástico” (RODRIGUEZ ANEZ, REIS, PETROSKI, 2008), o qual é composto por 25
questões.

O questionário “Estilo de vida fantástico” é um instrumento auto-administrado que considera o
comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados permitem determinar a associação
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entre o estilo de vida e a saúde (RODRIGUEZ ANEZ, REIS, PETROSKI, 2008).As questões estão
dispostas na forma de escala Likert. A soma de todos os pontos permite chegar a um escore total
que classifica os indivíduos em cinco categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito bom”
(70 a 84 pontos), “Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” (0 a 34
pontos). É desejável que os indivíduos atinjam a classificação “Bom”. Quanto menor for o escore,
maior será a necessidade de mudança (RODRIGUEZ ANEZ, REIS, PETROSKI, 2008).

Após  a  coleta  de  dados  os  mesmos  foram  transcritos  para  planilha  eletrônica  e  então
realizada a análise descritiva das tabelas de frequências univariadas, com distribuições percentuais
para as variáveis qualitativas e com o cálculo de medidas de tendência central  como medianas,
médias e desvios-padrão para as variáveis quantitativas. A medida de proporcionalidade adotada
será a razão de prevalência (RP), que constitui um sucedâneo do risco relativo (RR), geralmente
estimado em estudos de corte transversal (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006). A medida de
significância observada será o teste de associação do qui-quadrado para as variáveis qualitativas, e
quando apropriado, o teste de probabilidade exato de Fisher. Para as variáveis quantitativas será
utilizado o Teste t de Student, observando-se o nível de significância de 5% em todas as análises.

Aspectos Éticos

O estudo está respeitando todos os princípios éticos e legais que envolvem a pesquisa com
seres humanos. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unicesumar, conforme parecer nº 2.022.114
em 19 de Abril de 2017. Todos os participantes estão assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), o qual assegura aos mesmos a liberdade de decidir pela participação ou não, e
que sua desistência não lhes acarretará em nenhum tipo de prejuízo.

3 RESULTADOS PARCIAIS

A população total dessa pesquisa foide 576 acadêmicos e seus resultados ainda estão sendo
analisados, especialmente em relação ao estilo de vida. Observou-se que a maioria dos estudantes
possui  entre 21 e 25 anos de idade(58,51%), é do sexo feminino (58,68%),  de cor/raça branca
(86,63%), solteiro (95,31%), estudou em escola privada no ensino médio (83,68%) e no momento
mora  sozinho  (53,65%).Apenas  7,47%  dos  estudantes  são  da  sexta  série  do  curso,  enquanto
26,91% são da primeira. Em relação à escolaridade do pai e da mãe, verificou-se que 73,61% e
83,68% estudaram por 12 ou mais anos, respectivamente. Foi identificado ainda que 28,65% dos
estudantes de medicina possuem diagnóstico de depressão ou outra doença psiquiátrica, 26,56%
fazem uso de medicamentos psiquiátricos e 55,38% apontaram diagnóstico de depressão na família.

Quanto ao hábito de fumar, 68% dos estudantes referiram não ter fumado nenhum cigarro no
ano passado, enquanto 2% e 7% fumam mais de 10 e de 1 a 10 cigarros por dia, respectivamente.
Ainda,  21%  dos  estudantes  apontaram  que  algumas  vezes  usam  drogas  como  maconha  e
cocaína.Em relação à satisfação com a atividade acadêmica (trabalho), verificou-se que 36% dos
alunos apresentam relativa frequência, enquanto 32%se mostram quase sempre satisfeitos. 
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