
 

 

 

 
Resumo

Determinar a associação entre transtornos afetivos (ansiedade, depressão), atividade física e prevalência combinada de

sobrepeso/obesidade em um grupo de estudantes universitários em duas universidades no México. Materiais e métodos: De maio

de 2013 a novembro de 2014, um estudo descritivo transversal foi realizado em uma amostra aleatória de 450 estudantes de

enfermagem e nutrição em dois universidades mexicanas. Foi aplicado um questionário estruturado de atividade física e sintomas

presuntivos de ansiedade e depressão, foram medidos peso, altura e índice de massa corporal (IMC) foi calculado. Os dados

obtidos foram processados no software estatístico SPSS. Resultados: A prevalência combinada de excesso de peso a obesidade

é estimada pelo IMC de 32,4% na população total do estudo; maior na Universidade Autônoma de Yucatán (UADY) (41%) do que

na Universidade Autônoma de San Luis Potosí (UASLP) (27,5%), a diferença entre universidades é estatisticamente significativa

(p<0.05). A prevalência é maior em homens (38,5%) do que mulheres (30,5%). As variáveis que investigam alterações no apetite

como o estado emocional alertar associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre o excesso de peso à obesidade e

aumento do apetite ao estresse, ansiedade e tristeza. Não há evidências estatísticas suficientes nos dados para estabelecer

associação entre o excesso de peso à obesidade e atividade física, não há diferenças nas características da atividade física entre

universidades. Conclusão : Se mostram sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários da área de saúde, que,

associada à ingestão excessiva de alimentos e atividade física uma ligeira vantagem ao sobrepeso e à obesidade.
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