
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Identificar e descrever os estilos de vida dos estudantes universitários de uma escola dental nacidade de Cali. Materiais

e Métodos: Um estudo descritivo transversal, que teve a participação de um totalde 205 estudantes selecionados aleatoriamente.

O Estilo de Vida Questionário de Estudantes Universitáriosé utilizado; avalia oito dimensões da vida: atividade física, lazer,

comida, álcool, cigarros e drogas ilegais,sono, habilidades interpessoais, de enfrentamento e estado emocional percebida. A

pesquisa foi aprovadapelo comitê de ética; nenhum risco foi classificada de acordo com o ministério da saúde Resolução

8430/93.Estatística descritiva e modelo de regressão multinível foi utilizado para caracterizar os estilos de vida.Resultados: A

prática saudável de estudantes de odontologia era a atividade física (indicador = 30,8%).Práticas de maior risco foram: habilidades

interpessoais (indicador = 73,5%), sono (indicador = 72,2%)e consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas (indicador = 70,6%).

Uma diferença significativa entre ossemestres de estudo e dimensões de Estilo de Vida Questionário de Estudantes Universitários

(p < 0,05),exceto na dimensão de enfrentamento (p = 0,931) é evidente. Conclusão: As mulheres têm práticas maissaudáveis de

atividade física do que os homens, no entanto, têm práticas mais arriscadas no consumo deálcool, cigarros e drogas ilícitas e

comida. Os alunos mais velhos têm um tempo de lazer saudável. Estudantesque trabalham/estudo e que são casados, têm

práticas de alimentação e estado emocional saudável, esteúltimo ter melhores hábitos de saúde no consumo de álcool, cigarros e

drogas ilícitas e dormir.
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