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RESUMO

O objetivo do estudo foi avaliar a associação do Perfil do Estilo de Vida Individual (PEVI) com variáveis
sociodemográficas de servidores de instituição de ensino superior (João Pessoa/PB). Participaram do
estudo 102 docentes e técnicos-administrativos (masc.= 66) que responderam o PEVI e questionário
com dados sociodemográficos. Os dados foram analisados com estatística descritiva, Qui-quadrado e
Exato de Fisher (p<0,05), utilizando-se o SPSS21. Os resultados indicaram que houve prevalência de
perfil negativo na maior parte dos âmbitos do PEVI, com piores resultados entre homens. Verificouse associação entre alimentação e as variáveis idade (p=0,005 e 0,020) e tempo na função (p=0,008 e
0,003) em homens e mulheres, respectivamente, e somente nas mulheres entre atividade física e filhos
(p=0,037). As evidências apontam para a consideração das diferenças individuais, ocupacionais e entre
gêneros na promoção da mudança de hábitos dentre trabalhadores.
Palavras Chave: Qualidade de vida. Estilo de vida. Atividade Física. Alimentação. Trabalhadores.
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the association of Individual Lifestyle Profile (ILP) with
sociodemographic variables of university servers (João Pessoa/PB). Study participants were 102
professors and administrative technicians (male = 66) who answered ILP and questionnaire with
demographic data. Data were analyzed with descriptive statistics, Chi-square and Fisher’s Exact (p <
0.05) using the SPSS21. The results indicated that there was prevalence of negative profile in most
ILP scope with the worst results among men. There was an association between nourishment and the
variables age (p = 0.005 and 0.020) and time in function (p = 0.008 and 0.003) in males and females
respectively, and only in females between physical activity and children (p = 0.037). Evidence points
to the acknowledgment of individual, occupational and gender differences in changing habits among
workers.
Keywords: Quality of life. Lifestyle. Physical activity. Feeding. Workers..
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Estilo de vida de servidores universitários e sua associação com variáveis sociodemográficas.

INTRODUÇÃO

relacionadas ou não à insatisfação com
o salário, com as condições de trabalho

A qualidade de vida, que pode

e com as relações entre seus pares, além

ser definida pelo conjunto de padrões

de hábitos não saudáveis que abrangem

individuais e socioambientais que resultam

nutrição, realização de atividades físicas e

na percepção de bem-estar do sujeito (1) ,

estresse (4) .

apresenta a capacidade de ser percebida

Estes e outros fatores contribuem

de maneiras diferentes ao longo da vida

para o afastamento do trabalho pelo

de acordo com os múltiplos fatores que a

aparecimento de doenças, incapacitando

influenciam no cotidiano, incluindo os que

ou reduzindo a qualidade, mesmo que

atuam no ambiente ocupacional.

temporariamente,

Com o intuito de promover a

do

desenvolvimento

das atividades ocupacionais, preocupando

qualidade de vida a partir da empresa é

trabalhadores,

profissionais

preciso oferecer sólidas e contínuas ações

instituições responsáveis pelos benefícios

voltadas para a melhoria da saúde, da

de

segurança e do conforto do trabalhador,

afastamento e empresas em geral (5) .

compensação

salarial

de

saúde,

durante

o

tornando-o consciente e responsável por

Assim, como é necessário conhecer

suas escolhas (2) . E tais escolhas, realizadas

o estilo de vida do trabalhador para nortear

no dia-a-dia, espelham as atitudes, os

programas que efetivamente promoverão

valores e as oportunidades durante a vida

benefícios a partir da empresa, o presente

de cada um, determinando seu estilo de

estudo teve como objetivo avaliar o perfil

vida (1) .

do estilo de vida de servidores do Centro de
É viável modificar o estilo de vida

Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da

do trabalhador compreendendo como são

Universidade Federal da Paraíba (UFPB),

implantados e geridos os projetos voltados

além de verificar a associação entre âmbitos

para melhoria de sua qualidade de vida caso

do Perfil do Estilo de Vida Individual

sejam atendidas suas demandas (3) , sejam

(PEVI) e as variáveis sociodemográficas
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em ambos os gêneros.
MÉTODOS

estrato). Dessa forma, chegou-se a uma
amostra de 201 servidores, mas ao longo
da pesquisa foram encontradas dificuldades

Amostra

operacionais de coleta (indivíduos que não

O presente estudo, caracterizado

foram encontrados nos seus locais de trabalho,

como transversal com abordagem quantitativa,

que estavam afastados por doença/capacitação

foi originado da pesquisa intitulada “Fitinha

ou que não quiseram participar do estudo),

da Barriga”, aprovada pelo Comitê de Ética

adotando-se um segundo estágio de seleção.

em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde

Os primeiros 201 selecionados compuseram

da Universidade Federal da Paraíba (CAAE:

um primeiro estágio de seleção e dentre estes

24384413.5.0000.5188). A coleta de dados, que

foi realizado um segundo estágio de sorteio,

foi realizada no último trimestre de 2014, foi

fixando-se mesma margem de erro de 3% e

efetuada após os participantes pré-selecionados

resultando em amostra final de 102 docentes

terem sido localizados em seu setor de trabalho

e técnico-administrativos do CCEN/UFPB

e assinado o Termo de Consentimento Livre e

(masc.= 66).

Esclarecido (TCLE), atendendo aos requisitos
da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de

Procedimentos

Saúde(6).

Foi utilizado o questionário “Perfil

O processo amostral foi determinado

do Estilo de Vida Individual” – PEVI(1)

de forma aleatória simples, com o software R,

para

investigar

o

estilo

por sorteio de lista de servidores (N=401) do

apresenta consistência interna razoável(7) e

CCEN/UFPB. Na determinação do tamanho

é composto por 15 questões no total, sendo

de amostra considerou-se margem de erro

três perguntas para cada um dos seguintes

de 3% e nível de confiança de 95%. O plano

âmbitos:

amostral escolhido para sorteio foi o de

Comportamento Preventivo, Relacionamentos

amostragem estratificada (cada departamento

e Controle do Estresse. O questionário

do CCEN/UFPB foi considerado como

classifica as respostas “absolutamente não

Alimentação,

de

vida,

Atividade
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faz parte do seu estilo de vida” e “às vezes

Os dados foram analisados pelo

corresponde ao seu comportamento” como

programa Statistical Package for Social Sciences

zero e um, respectivamente, relacionando-as

21 (SPSS 21), determinando-se média, desvio

a um perfil negativo. Já às respostas “quase

padrão, frequências absoluta e relativa de acordo

sempre verdadeiro no seu comportamento” e

com as variáveis. Após as variáveis categóricas

“sempre verdadeira no seu dia-a-dia, faz parte

terem sido ditocomizadas foram aplicados os

do seu estilo de vida” representam os valores

testes Exato de Fisher e Qui-quadrado (com

dois e três, associando-as a um perfil positivo(8,9).

Correção de Yates) para verificar a associação

Os respondentes também informaram

entre os âmbitos do PEVI e as variáveis

as

seguintes

variáveis

sociodemográficas:

gênero (masculino; feminino), idade (≤45 anos;

sociodemográficas, com adoção do nível de
significância de p < 0,05.

>45 anos), estado civil (casado/a, convivente
RESULTADOS

em união estável; desquitado/a, viúvo/a e
solteiro/a), filhos (com filhos; sem filhos),
escolaridade (ensino superior: desde graduados

As

características

sociodemográficas

até pós-graduados; ensino médio: ensino

apresentam uma amostra com idade de 25 a 68 anos

fundamental, ensino médio), cargo (docente;

(46,43 ± 11,06), com nenhum a seis filhos (1,62 ±

técnico/a administrativo/a) e tempo na função

1,32) e tempo na função de um mês a 38 anos (15,03

(≤10 anos; >10 anos).

± 12,66). A tabela 1 aponta que houve predominância

Os questionários foram aplicados por

de sujeitos do gênero masculino (64,7%), com idade

seis discentes do curso de Bacharelado em

acima dos 45 anos (52%), casados ou conviventes em

Educação Física da UFPB no local de trabalho

união estável (74,5%), com filhos (73,5%), docentes

dos servidores logo após a disponibilização do

(58,8%), com Ensino Superior (90,2%) e com até 10

TCLE, objetivando agilizar o preenchimento

anos na função (52%).

dos dados.
Tabela 1. Frequência absoluta e relativa das variáveis
Análise Estatística

sociodemográficas
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Variável

Frequência

Gênero

Idade

Estado Civil

Masculino

n
66

(%)
64,7

Feminino

36

35,3

≤ 45 anos

49

48,0

> 45 anos

53

52,0

Casado(a), Convivente em união

76

74,5

26

25,5

Não tem filhos

27

26,5

Tem filhos

75

73,5

Ensino Superior

92

90,2

Ensino Médio

10

9,8

Docente

60

58,8

Técnico-administrativo

42

41,2

≤ 10 anos

53

52,0

>10 anos

49

48,0

estável
Desquitado(a), Viúvo(a), Solteiro(a)
Filhos

Escolaridade

Cargo

Tempo na Função

Fonte: Autoria própria (2016).
Na tabela 2, que indica resultados do

Controle do Estresse (68,2%), enquanto que, no

PEVI, observa-se a frequência de respostas

gênero feminino, Controle do Estresse (69,4%)

de acordo com o gênero e total. No geral, os

e Atividade Física (63,9%) foram os maiores

âmbitos Atividade Física (79,4%), Controle

resultados deste perfil, com diferença entre os

do Estresse (68,6%) e Alimentação (65,7%)

gêneros de 24,2% no âmbito Alimentação e

apresentaram prevalência no perfil negativo. De

10,3% no âmbito Atividade Física. Vale destacar

acordo com o gênero, o perfil negativo masculino

a semelhança entre o perfil negativo e positivo

expressou valores mais elevados no âmbito

no âmbito Alimentação das mulheres (50%) e

Atividade Física (87,9%), Alimentação (74,2%) e

melhores resultados femininos em comparação
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Tabela 2. Frequência relativa e absoluta

aos masculinos em todos os âmbitos.

dos âmbitos do PEVI

Âmbitos do PEVI
Alimentação
Atividade Física
Comportamento Preventivo
Relacionamentos
Controle do Estresse

Gênero
Masculino perfil
49(74,2) 17(25,8)
58(87,9)
8(12,1)
18(27,3) 48(72,7)
24(36,4) 42(63,6)
45(68,2) 21(31,8)

Feminino Perfil
18(50,0)
18(50,0)
23(63,9)
13(36,1)
5(13,9)
31(86,1)
12(33,3)
24(66,7)
25(69,4)
11(30,6)

Geral perfil
67(65,7) 35(34,3)
81(79,4) 21(20,6)
23(22,5) 79(77,5)
36(35,3) 66(64,7)
70(68,6) 32(31,4)

Fonte: Autoria própria (2016).
No tocante aos resultados do gênero tempo na função (p = 0,008).
masculino (Tabela 3), de acordo com âmbitos
do PEVI e variáveis sociodemográficas, houve

Tabela

associação significante (p < 0,05) no âmbito

sociodemográficas e âmbitos do PEVI do gênero

Alimentação e idade (p = 0,005), bem como

masculino

Variáveis

3.

Associação

entre

as

variáveis

Âmbitos do PEVI
Alimentação A t i v i d a d e Comportamento Relacionamentos C o n t r o l e
Física
Preventivo
d
o
Estresse

Idade
Estado Civil
Filhos
Escolaridade
Cargo
Tempo na Função

,005*
,416
,241
,729
,416
,008*

,287
,111
,623
,589
,413
,610

,563
,353
,323
,298
,787
,497

,098
,115
,979
,538
,284
,108

,874
,440
,236
,207
1,00
,486

*Teste de Fisher Fonte: Autoria própria (2016).
Para o gênero feminino (Tabela 4),

na idade equidade entre o perfil negativo (≤ 45

de acordo com âmbitos do PEVI e variáveis

anos - n=13; > 45 anos - n=5) e o perfil positivo (≤

sociodemográficas, também existiu associação

45 anos – n=5; > 45 anos - n=13), mas no tempo

significante (p<0,05) no âmbito Alimentação e

na função obteve-se pequena superioridade total

idade (p = 0,020), além de tempo na função (p =

do perfil negativo (≤ 10 anos - n=14; > 10 anos

0,003), como também no âmbito Atividade Física

- n=4) em relação ao perfil positivo (≤ 10 anos –

e número de filhos (p = 0,037). As frequências

n=5; > 10 anos - n=13). Já no âmbito Atividade

absolutas relacionadas à Alimentação indicaram

Física e filhos o perfil negativo (sem filhos - n=3;
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com filhos - n=20) foi mais expressivo do que
o perfil positivo (sem filhos - n=6; com filhos Tabela 4. Associação (p) entre as variáveis

n=7).

sociodemográficas e âmbitos do PEVI do gênero
Variáveis

Âmbitos do PEVI
Alimentação A t i v i d a d e Comportamento Relacionamentos C o n t r o l e
Física
Preventivo
do Estresse

Idade
Estado Civil
Filhos
Escolaridade
Cargo
Tempo na Função

,020**
1,00
,222
,329
,500
,003*

,488
,250
,037*
,276
,414
,1,00

*Teste de Fisher, **Correção de Yates.
Fonte: Autoria própria (2016).

,500
,144
1,00
,490
,522
,254
,633
,665
,429
,186
,669
,609
,214
,112
,429
,445
,205
,309
para a melhoria do estilo de vida efetivamente
produzam benefícios.
No tocante à alimentação, os resultados

DISCUSSÃO

da presente pesquisa indicaram associação deste
âmbito com idade e tempo na função, em ambos

A amostra do presente estudo, no

os gêneros. De acordo com o VIGITEL (2015)

geral, apresentou perfil negativo nos âmbitos

(12), em 2014 a frequência de adultos brasileiros

Alimentação, Atividade Física e Controle do

com consumo recomendado de frutas e hortaliças

Estresse, sendo que as mulheres obtiveram

foi de 29,4%, sendo menor em homens (23,9%)

melhores resultados do que os homens em todos

do que em mulheres (33,8%). Para ambos, tal

os âmbitos.

consumo tendeu a crescer com o aumento da

Tais dados não são corroborados com os

idade. Quando tal frequência é analisada segundo

de outros estudos realizados com docentes(4,10),

a cidade e o gênero, os homens pesquisados

que demonstraram prevalência de perfil positivo

de João Pessoa apresentaram a terceira maior

do estilo de vida ou que apresentaram maior

frequência de consumo (28,9%) e as mulheres,

percepção positiva da qualidade de vida dentre os

a oitava maior frequência (35,2%) em relação às

(11)

homens .

demais capitais do Brasil e ao Distrito Federal.

A fim de determinar o motivo pelo qual

Ainda assim, as pessoenses indicaram ter

os homens aqui estudados apresentaram um

melhores hábitos alimentares do que os homens,

perfil negativo na maior parte dos âmbitos que

refletindo semelhanças com as descobertas do

compõem o PEVI novas investigações devem

presente estudo.

ser realizadas, possibilitando que ações voltadas

A alimentação inadequada pode ser
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ainda mais enfatizada pelo hábito de comer fora

meia idade também demostraram que hábitos

de casa. Em estudo que investigou refeições no

alimentares ruins, reduzida ingestão de vegetais

Centro-Oeste brasileiro(13), o almoço consumido

e peixe, além de elevada ingestão de produtos de

fora de casa apresentou a pior qualidade, sendo

confeitaria foram independentemente associados

mais elevado em gordura total e saturada. Ainda

com baixa qualidade do sono, que, por sua vez,

assim, as refeições consumidas em casa também

também foi associada com elevada ingestão de

indicaram precisar de melhoria. No cenário

carboidratos(17).

nacional(14), dados de 2008 e 2009 também

Visto que uma alimentação mais saudável

revelaram que 40% dos entrevistados afirmaram

pode ser conquistada por meio de pequenos

fazer refeições fora de casa e os principais

estímulos, como modificação do ambiente

alimentos consumidos eram bebidas alcoólicas,

(ex.: oferta de frutas no refeitório) e atividades

salgadinhos fritos e assados, pizzas, refrigerantes

educativas (ex.: distribuição de mudas de árvores

e sanduíches.

e degustação de hortaliças) a partir do local

No Brasil, o Programa de Alimentação do

de trabalho(18), a melhoria da alimentação de

Trabalhador (PAT), regulamentado pelo Decreto

servidores federais pode ser ainda mais fortalecida

nº 5 desde 1991(15), constitui-se em uma parceria

com a conscientização sobre benefícios do uso

entre governo federal, empresa e trabalhador,

do auxílio-alimentação na promoção de hábitos

adotado e administrado por empresas para

alimentares mais saudáveis por meio de cartazes

fornecerem refeições aos seus colaboradores

e

durante o horário de trabalho. Este programa

individuais como idade, além de laborativas,

pode ser um grande incentivo, mas precisa de

como tempo na função e cargos distintos.

outras ações para beneficiar a alimentação do
trabalhador.

palestras,

contemplando

especificidades

De fato, para tornar tais intervenções
efetivas, diferenças entre cargos devem sempre

A maioria dos trabalhadores de fábrica de

ser consideradas na elaboração e no planejamento

cosméticos de São Paulo que implantou o PAT

da promoção da saúde no local de trabalho(19).

apresentou dietas alimentares que necessitavam

Assim, não somente elaborar intervenções de

melhorias, sendo que os sujeitos com dietas

acordo com a faixa etária dos trabalhadores, mas

de alta qualidade foram mais propensos a ter

também conhecer diferenças nas influências que

menor índice de massa corporal(16). Ainda, uma

a alimentação saudável pode ter em indivíduos

alimentação saudável também pode ter reflexos

com ocupações distintas, como docentes e

na saúde psicológica, como reduzir o risco de

técnicos-administrativos, considerar o tempo que

depressão(16).

o trabalhador atua na função pode ser crucial para

No oriente, trabalhadoras japonesas de

a adequada implementação e gestão de programas
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de promoção da saúde do trabalhador.

Em revisão de literatura que investigou

Em relação à realização de atividade

a relação entre fatores ocupacionais e AF

física (AF), os achados da presente pesquisa

de trabalhadores de escritório(22), evidências

indicaram associação deste âmbito com presença

relativamente consistentes foram relacionadas

de filhos apenas nas mulheres. Segundo dados

aos efeitos que políticas e recursos voltados para

do VIGITEL (2015)(12), 47,5% dos adultos

a promoção da saúde do trabalhador podem ter

pesquisados em 2014 não alcançaram um

na realização de AF, enquanto fracas evidências

nível suficiente de atividades físicas, sendo este

foram encontradas no tocante aos efeitos do

percentual maior em mulheres (52,3%) do que

distresse ocupacional e AF.

entre homens (41,5%). Ainda, a frequência de

Fazendo parte destas políticas e recursos,

adultos fisicamente inativos, semelhante entre

intervenções para influenciar a AF valendo-se de

os gêneros, foi de 16%, sendo que a capital

telefone celular, especialmente entre trabalhadoras

paraibana apresentou o maior percentual de

de escritório com filhos, poderiam ter resultados

insuficientemente ativos (22%), com as mulheres

similares aos encontrados em pesquisa realizada

liderando tal percentual, enquanto o gênero

com mães de crianças com menos de cinco anos

masculino apresentou o terceiro maior percentual

de idade. Quando submetidas ao recebimento

em relação às outras capitais estudadas.

de textos e ligações telefônicas pelo celular,

Um estudo realizado no Canadá(20)

houve aumento da AF autorreferida moderada à

indicou que limites de tempo e demandas

vigorosa imediatamente após tal intervenção, que

pessoais/ocupacionais foram barreiras para a

visava a promoção da AF de mães com filhos que

maior realização de AF, sendo que questões

precisam de mais atenção e cuidados(23).

relativas às obrigações familiares e pressões para

Ainda que os resultados aqui obtidos

mulheres com crianças ilustraram as principais

possam colaborar em última instância para a

diferenças entre mulheres com e sem crianças.

promoção da qualidade de vida do trabalhador,

Em contrapartida, uma pesquisa na

ressaltando-se a importância da investigação de

Suécia, que não considerou o trabalho de adultos

variáveis ocupacionais específicas como tempo

com ou sem filhos(21), mas analisou o impacto

na função, destacam-se limitações como rara

potencial da criação de filhos na demanda de

bibliografia relacionando PEVI às variáveis

tempo dos pais, houve pouca diferença na

sociodemográficas para melhor compreensão

AF moderada à vigorosa entre pais e não pais.

dos dados do presente estudo, bem como o fato

Ainda, sujeitos com crianças relataram menos

desta pesquisa ter sido transversal.

tempo sentados e maior realização de atividades
domésticas que aqueles sem crianças.
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CONCLUSÃO
Em

conclusão,

os

resultados

demonstraram que houve prevalência de perfil
negativo na maior parte dos âmbitos do PEVI,
com piores resultados dentre os homens. Ainda,
houve associação entre alimentação e as variáveis
idade e tempo na função em ambos os gêneros e
nas mulheres também houve associação entre AF
e filhos.
Estas

evidências

apontam

para

a

necessidade de programas de promoção da
saúde do trabalhador que gerem mudanças de
hábitos considerando não somente diferenças
individuais, mas também a distinção entre gêneros
e os fatores ocupacionais, sendo que estudos
longitudinais podem contribuir fortemente para
a compreensão de questões desta natureza.
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