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RESUMO

Verificou-se o impacto de um programa para inclusão de alunos da rede pública em universidade pública,
na qualidade de vida e nível de atividade física. Participaram 36 estudantes em 2011 e reavaliados 28 em
2012. Utilizou-se o WHOQOL-bref para a avaliação da qualidade de vida e o IPAQ para o nível de
atividade física, mediu-se a massa corporal, estatura, circunferência abdominal, composição corporal e
parâmetros sanguíneos (glicemia, colesterol total e triglicérides). Para comparar os grupos considerouse nível de significância p<0,05. Encontrou-se maioria do sexo feminino (67,3% em 2011 e 53,6%
em 2012), idade 17 (±0,65) anos, IMC, percentual de gordura corporal, circunferência abdominal e
parâmetros bioquímicos com valores normais. Houve diferença significante para os domínios físico e
psicológico e não houve diferença significante para os níveis de atividade física. Observamos piora da
qualidade de vida dos alunos após 18 meses e diminuição do nível de atividade física.
Palavras-Chave: Estudantes. Qualidade de vida. Nível de atividade física.
ABSTRACT
The study verified the impact of a program to include public school students in public universities on
quality of life and level of physical activity. The participants were 36 students in 2011 and 28 in 2012.
We used the WHOQOL-BREF to evaluate quality of life and the IPAQ to the level of physical activity,
we measured body weight, height, waist circumference, body composition and blood parameters
(glucose, total cholesterol and triglycerides). To compare the groups considered significance level of
p <0.05. It was found mostly female (67.3% in 2011 and 53.6% in 2012), age 17 (± 0.65) years, BMI,
body fat mass, waist circumference, and biochemical parameters were normal. Significant difference
was observed for the physical and psychological domains and no significant difference to the levels of
physical activity. There was a worsening the quality of life of students after 18 months and decreased
level of physical activity.
Keywords: Students. Quality of life. Physical activity level.
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INTRODUÇÃO

UNICAMP. Além disso, os formandos recebem

Quando jovens ingressam no ensino

um certificado de conclusão de curso sequencial

superior há uma mudança significativa na rotina

de ensino superior.

diária e no desenvolvimento das atividades que

Esse é o primeiro programa com esse

anteriormente seriam habituais, transição esta que

perfil no Brasil e, em 2013 recebeu o Premio Péter

exige novas adaptações (1). O estilo de vida pode

Murányi na categoria educação.

passar por mudanças, em especial no domínio

Sendo

um

programa

de

inovação,

das relações sociais, bem como na diminuição da

entendemos a necessidade de estudar o perfil

prática da atividade física habitual.

desses estudantes, ingressantes na primeira turma

Os estudantes dessa pesquisa são alunos

(2011), para que a universidade promova ações

diferenciados, pois são participantes do Programa

específicas de adequação do ambiente acadêmico

de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS)

em função das demandas por qualidade de vida

um curso piloto de ensino superior oferecido pela

e práticas de atividade física durante a passagem

UNICAMP para os estudantes que cursaram o

pelo ProFIS seguida pelo curso na graduação.

ensino médio em escolas públicas do município

METÓDOS

de Campinas, São Paulo, Brasil(2).

Sujeitos

No total são oferecidas 120 vagas por ano.

A amostragem não probabilística, obtida

A seleção dos estudantes não é feita através do

por método de conveniência, constou de estudantes

vestibular, mas com base nas notas do ENEM.

do Programa de Formação Interdisciplinar Superior

Para cada escola pública de ensino médio do

(ProFIS) oferecido pela Universidade Estadual de

município de Campinas é garantida, pelo menos,

Campinas – UNICAMP, que se voluntariaram à

uma vaga.

pesquisa. Foram 36 estudantes que ingressaram no

O currículo do ProFIS inclui disciplinas

ano de 2011, dentre esses 28 participaram da coleta

das áreas de ciências humanas, biológicas, exatas e

de dados no final do programa em 2012. O projeto

tecnológicas, distribuídas por dois anos de curso. O

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com

objetivo é oferecer aos alunos uma visão integrada

Seres Humanos sob número 483/2010.

do mundo contemporâneo, capacitando-os para
conhecer e vivenciar conteúdos acadêmicos

Qualidade de Vida

relativos às diversas áreas profissionalizantes da

As variáveis de qualidade de vida foram

graduação e das mais distintas profissões.

coletadas através do instrumento WHOQOL bref

(3)

Assim, após a formação no ProFIS,

desenvolvido e validado pela Organização Mundial de

o aluno pode optar pelo ingresso, sem passar

Saúde (OMS). Foram analisados os quatro domínios:

pelo vestibular, em um curso de graduação da

físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente;
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além da qualidade de vida geral. Para a análise desses

Dados Bioquímicos

dados foi considerada a metodologia estabelecida pela

Para a avaliação dos parâmetros sanguíneos

OMS.

curta

(4)

de glicemia de jejum (GJ), colesterol total (CT) e
Nível e Atividade Física

triglicérides (TGL), foi utilizado o método de coleta

Foi aplicado o questionário IPAQ-versão

de ponta de dedo com leitura em equipamento

com a pontuação dos escores muito ativo,

Accutrend Plus (Roche) com medição fotométrica de

insuficientemente ativo e sedentário.

reflexão utilizando tiras teste específica para cada um

Ambos os instrumentos foram respondidos

desses parâmetros. A coleta de dados foi realiza no

em dois momentos: no primeiro semestre de 2011,

período da manhã e todos os participantes estavam

quando os alunos ingressaram no curso, seguido pelo

em jejum para coleta de dados.

segundo momento no segundo semestre de 2012,

Análise Estatística

próximo à integralização do curso.

Foi testada a normalidade e verificada
a distribuição em frequências e percentuais. A

Dados Antropométricos

comparação entre as avaliações foi efetuada

A massa corporal foi medida de acordo com

utilizando-se o teste de Shapiro Wilk como teste de

padrões internacionais (5), em balança digital da marca

normalidade e considerando o nível de significância

Healthmeter, calibrada, com capacidade de até 150 kg

p<0,05 e o teste t-student para dados paramétricos.

e a estatura com estadiômetro de parede com precisão

A análise descritiva incluiu cálculos de proporções e

de 0,1cm da marca Sanny. Para a análise foi calculado

intervalos de confiança de 95%. Todos os cálculos

o Índice de Massa Corporal (IMC) dividindo a massa

foram analisados com programa estatístico SPSS 15.0.

em quilogramas pelo quadrado da estatura.

RESULTADOS

A medida da circunferência abdominal

Os estudantes foram caracterizados utilizando-

(CA) foi efetuada em centímetros, com uma fita

se as variáveis de sexo, idade, antropométricas e

não elástica, sobre a pele, na altura da cicatriz

bioquímicas. A maioria deles foi do sexo feminino,

umbilical, na posição em pé e sem calçados segundo

sendo 67,3% no ano de 2011 e 53,6% no ano de 2012.

metodologia do manual de padronização de medidas

Os valores médios das variáveis antropométricas e

antropométricas (6).

bioquímicas dos estudantes ingressantes no ProFIS

Dados de Composição Corporal

(2011) mostraram que a média de idade foi de 17 (±0,65)

A variável de composição corporal estudada

anos, com IMC, percentual de gordura corporal e

foi o percentual de gordura corporal que foi medida

circunferência de cintura dentro da faixa de normalidade

através do método de Bioimpedância tetrapolar. Para

e variáveis bioquímicas de glicose, colesterol e triglicérides

isso utilizou-se o aparelho BIA 310i e adotou-se o

obedecendo os padrões da Diretrizes da Sociedade

protocolo de Heyward & Stolarczyk (7).

Brasileira de Cardiologia (8) (Tabela 1).
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Tabela 1. Valores médios das variáveis antropométricas e bioquímicas dos ingressantes voluntários do ProFIS,
UNICAMP, 2011.
Variáveis
Média ±dp
Mínimo
Máximo
n
Idade (anos)
17,72 ± 0,65
17
20
Massa Corporal (Kg)
60,92 ± 11,48
46,10
89,60
Estatura (cm)
164,69 ±7,73
150,9
179
CC (cm)
71,22 ±7,42
61
95
IMC (Kg/m2)
22,42 ±3,71
17,70
35,70
GC (%)
23,75 ±8,37
7,20
38
Glicose
59,64 ±16,84
25*
88
Colesterol
164,06 ±15,28
150
209
Triglicérides
101 ±31,88
65
218
CC = Circunferência de Cintura; GC = Gordura Corporal. * observado apenas um caso de hipoglicemia

Os

voluntários

foram

36
36
36
36
36
36
31
16
21

comparados

diminuiu depois dos 18 meses, sendo todos

quanto as variáveis de qualidade de vida e nível

no grupo classificados nos níveis “ativo” ou

de atividade física, sendo que o nível de atividade

“insuficientemente ativo”. Já os escores de

física não apresentou diferença significativa no

qualidade de vida foram menores após os 18

período de 18 meses que os alunos estiveram na

meses, sendo que os domínios físico e psicológico

Universidade. No entanto, observou-se que o

mostraram diferença significante segundo teste t

percentual de estudantes classificados com nível

student para dados paramétricos (Tabela 2).

de atividade física “muito ativo” e “sedentários”
Tabela 2. Distribuição das variáveis sexo, idade, nível de atividade física e domínios da qualidade de vida dos
alunos do PROFIS ingressantes no ano de 2011.
Variáveis

2011
2012
Feminino (%)
66,7
53,6
Sexo
Masculino (%)
33,3
46,4
Idade (anos)
17,72± 0,65
18,60 ±0,62
Muito Ativo (%)
36,1
10,7
Ativo (%)
27,8
53,6
NAF
Insf. Ativo (%)
22,2
28,6
Sedentário (%)
13,9
7,1
Físico
15,19 ±1,78
14,55 ±2,44
Psicológico
14,74 ±2,28
13,97 ±2,59
QV
Relações sociais
15,66 ±2,37
15,19 ±3,25
Meio ambiente
13,08 ±1,84
12,62 ±2,50
Geral
14,74± 2,33
14,35 ±2,98
N
36
28
* teste t-student; NAF = Nível de Atividade Física; QV = qualidade de vida.
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p

0,9030

0,0410*
0,0290*
0,7300
0,1170
0,3640
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DISCUSSÃO

estudo identificou alterações importantes da qualidade
de vida com piora na percepção dos domínios físico

O ProFIS foi criado para expandir a inclusão

e psicológico, bem como uma migração do grupo

social de adolescentes na UNICAMP, servindo de

para níveis menores de atividade física, mostrando a

porta de entrada para os cursos de graduação da

necessidade de uma intervenção pontual, como ações

mesma Universidade. O programa visa principalmente

que estimulem hábitos de vida mais saudáveis, como a

a formação de pessoas, oferecendo aos estudantes uma

prática de exercícios físicos.

formação geral e multidisciplinar que proporcione uma
visão global e integrada do mundo contemporâneo.

Atualmente, no Brasil, não existe uma base
de dados a respeito da saúde, nível de atividade física

A primeira turma teve início em fevereiro de

e da qualidade de vida de estudantes universitários.

2011 e contou com 120 alunos recém formados do

Ocorrem estudos isolados que também mostram

ensino médio da cidade de Campinas, estado de São

o baixo nível de atividade física dessa população

Paulo, Brasil. Os alunos permaneceram por dois anos

(9)

no programa e no final do segundo ano, puderam

comparados a funcionários e docentes universitários

ingressar nos mais diversos cursos oferecidos na

(10)

UNICAMP.

e a pior qualidade de vida de estudantes quando
.
Outros estudos demonstram universitários

O ProFIS é um curso denso, integral,

do período diurno com os menores escores para

composto de 117 créditos correspondentes a 1755

os domínios psicológico e de meio ambiente

horas aulas que podem ser completados no mínimo em

característica que pode estar relacionada com o

4 semestres e no máximo em 6 semestres, estruturado

enfrentamento desses jovens diante de uma nova

por disciplinas das áreas de humanas, biológicas,

perspectiva de vida e suas expectativas quanto a

exatas e tecnológicas.

formação profissional escolhida (13,14).

(11,12)

,

O Programa também incentiva a participação

Quanto ao domínio meio ambiente, apesar

do aluno na Iniciação Científica onde eles desenvolvem

de envolver questões particulares e regionalizadas

habilidades de pesquisa, de aplicação prática dos

segundo

conceitos vistos em sala de aula, de enfrentamento de

universitário, vale ressaltar a pesquisa desenvolvida

problemas reais, de trabalho conjunto, de organização

por Günther & Puente (15) na Universidade de Brasília,

dos conhecimentos, de exposição de ideias e de

que observou baixa qualidade de vida relacionada

elaboração de relatórios.

com as facetas ambientais de segurança, transporte

as

características

de

cada

campus

Toda essa nova vida acadêmica vem

e qualidade da água, evidenciando que as condições

acompanhada de expectativas e desafios que afetam

de vida mais básicas são essenciais e estratégicas

o estilo de vida desses estudantes e acabam por

no diagnóstico e planejamento de ações dirigidas à

modificar a percepção da qualidade de vida. Nosso

qualidade de vida e saúde.
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Assim, considerando que a população

inferir que, nesta faixa etária, além da resistência

de estudantes universitários tem aumentado

fisiológica própria, a exposição a fatores

consideravelmente no Brasil, e os estudos tem

desencadeadores de alterações laboratoriais

mostrado que ocorre um impacto negativo da

como enfrentamentos violentos, experiência com

vida acadêmica sobre a qualidade de vida e do

drogas legais (álcool e cigarros), ilegais, apoio

nível de atividade física de estudantes, torna-se

familiar e influência do grupo de amigos, entre

importante o monitoramento de informações

outros, ainda não são frequentes o suficiente para

sociodemográficas, de qualidade de vida e de

causar alterações significativas.

hábitos saudáveis, para auxiliarem na estruturação
de políticas de promoção da saúde no ambiente
escolar, aspecto este que reforça diretrizes
universitárias nacionais da necessidade da
concretização de políticas públicas que assegurem
a manutenção das condições de vida e promovam
uma permanência do estudante com qualidade
no âmbito universitário (1).
CONCLUSÕES
Os resultados mostraram existir uma
diminuição nos escores médios dos domínios
psicológico e físico da qualidade de vida, bem
como no nível de atividade física, após 18 meses
de inserção na vida universitária. Esses achados
indicam que as ações de apoio psicológico, para
a prática de atividade física e orientações sobre
o melhor gerenciamento de tempo poderiam ser
incluídas na rotina dos estudantes participantes de
programas de inclusão da rede pública de ensino,
visando melhor adaptação às novas demandas da
vida acadêmica e adequação às expectativas dos
jovens frente aos desafios da vida universitária.
Entretanto, os dados bioquímicos possibilitam
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