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Estilo de vida e saúde

Este artigo teve como objetivo identificar o estilo de vida dos docentes do Curso de Graduação em Enfermagem. Tra-
tou-se de uma pesquisa descritiva realizada em uma instituição de ensino privada no estado de São Paulo. A amos-

tra foi constituída de 50% do corpo docente das disciplinas teóricas e verificou-se que 52% destes indivíduos realizam 
atividades físicas, 16% são tabagistas, 60% dormem até seis horas por noite, 49% destinam ocasionalmente um horário 
ao lazer e 32% realizam refeições regularmente; porém, de forma não balanceada. A mudança de comportamento e o 
investimento na auto-estima são algumas ações que poderiam minimizar os efeitos geradores de estresse e de doenças 
ocupacionais, o que seria fator importante para a melhoria no estilo de vida dessa população. 

Descritores: Estilo de vida, Qualidade de Vida, Saúde Ocupacional

This article had as objective to identify the style of life of nursing graduation professors. This was a descriptive re-
search in a private university in the state of São Paulo. The sample was constituted of 50% of theoretical disciplines 

professors and it was verified that 52% of them make physical activities, 16% smoke, 60% sleep up to six hours for night, 
49% schedule a time to the leisure and 32% make meals regularly, however not in a balanced form. The change of beha-
vior and the investment in self-esteem are some actions that could minimize the stress triggers and occupational illness, 
what would be an important factor for the improvement in population life style.

Descriptors:  Life Style, Life Quality, Occupational Health

Este artículo tiene como objetivo identificar el estilo de vida que los profesores de Enfermería enfrentan en su día a 
día. Se trata de una pesquisa descriptiva realizada en una Institución de Educación privada en la cuidad de São 

Paulo. Esta pesquisa fue constituida por 50% del cuerpo docente de los ramos teóricos en la cuál se verificó que 52% 
de los individuos practican ejercicio físico,16% son fumantes. 60% consiguen dormir aproximadamente seis horas du-
rante la noche, 49% dedican su tiempo para descansar y 32% alimentase regularmente sin embargo de una forma equi-
librada. Cambiar de comportamiento y investir en auto-estima y desarrollar del personal docente, son alternativas que 
pueden reducir al mínimo los problemas que desencadenan una tensión nerviosa y enfermedades ocupacionales. Estos 
son factores importantes que levan a la populación a tener una mejor calidad de vida.

Descriptores: Estilo de vida, Calidad de Vida, Salud Ocupacional
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Introdução

A globalização é um processo dinâmico, comple-
xo e voraz que absorve os indivíduos de manei-

ra a cumprir uma série de exigências que lhe são im-
postas, gerando uma sobrecarga de trabalho para os 
profissionais das diferentes áreas. A permanência de 
um profissional no mercado de trabalho sustenta-se 
através da especialização e atualização constantes e 
a condição sócio-econômica alicerça-se, em algumas 
situações, com o maior número de atividades ocupa-
cionais.

Com o aumento da sobrecarga de trabalho, os hábi-
tos alimentares tornam-se irregulares, a atividade física 
relega-se ao segundo plano, o estresse invade o cotidia-
no das relações pessoais e de trabalho propiciando o 
desencadeamento de doenças crônico-degenerativas. 
É necessário elucidar que a doen-
ça de ordem psíquica também têm  
invadido  este  cenário  e  chama  
a  atenção  pela  sua freqüência.

Neste cenário, a qualidade de 
vida dos indivíduos é prejudica-
da. O termo qualidade pressupõe 
supremacia, excelência; os ramos 
das ciências da administração, da 
sociologia e da biomedicina têm 
se preocupado em esclarecer e, de-
limitar este conceito para aplicabi-
lidade na realidade humana.

É fato que, conceituar qualida-
de de vida é extremamente difícil e que, há um enten-
dimento subjetivo desta palavra, além de estar direta-
mente relacionada a fatores internos e externos. A 
qualidade de vida pressupõe a adoção de uma filoso-
fia particular e demanda uma consciência individual e 
social sobre o significado de viver 1. 

Mediante a complexidade de compreender a quali-
dade de vida dos indivíduos, a avaliação deste proces-
so continua sendo objeto de estudo de pesquisadores 
do mundo inteiro. Existem, entre outros, os instrumen-
tos que avaliam o bem-estar e a qualidade de vida, tais 
como, o WHOQOL-100 da Organização Mundial de Saú-
de, o de Gill e Feinstein, Guyatt et al  e de Bullinger, o 
inventário de Beck para a depressão (BDI) e a Escala de 
Desesperança de Beck (BHS).2

Fazendo parte do contexto político-financeiro vi-
gente no país e da realidade mundial está o enfermei-
ro. Assim como os outros profissionais da equipe de 
saúde, o enfermeiro tem a possibilidade de acumular 
mais de uma fonte empregadora o que facilita a conso-

lidação de hábitos sedentários e do estresse.
O sedentarismo traz importantes reflexos negati-

vos na saúde dos indivíduos e é fator contribuinte so-
mado às características pessoais e hereditárias de cada 
um possibilitando alterações em um curto período 
de tempo. A não observância destas alterações, oriun-
das dos hábitos sedentários acarretam limitações aos 
trabalhadores que podem ser permanentes e/ou tem-
porárias e, que provocam mudanças radicais na vida 
social, econômica e profissional dos indivíduos e de 
seus familiares.

O estresse ocupacional do enfermeiro advém de to-
mada de decisão acerca do binômio saúde-doença, das 
responsabilidades que lhe são atribuídas, pela exausti-
va jornada de trabalho e pelas relações inter-pessoais 
dentro do ambiente de trabalho, dentre outras.  Para 

superar as situações geradoras de 
estresse, o enfermeiro requer um 
investimento que vai depender 
do seu tipo de comportamento, 
suas crenças e expectativas frente 
ao mundo 3.

 É extremamente contraditório 
que o enfermeiro, profissional pro-
vedor da educação em saúde, não 
se mobilize para realizar mudan-
ças em seus próprios hábitos, ou 
ainda, aquele que é também res-
ponsável pelo cuidar não se cuida. 
Esta realidade se aplica na prática 

assistencial, gerencial e docente. 
O trabalho docente, por utilizar muito as operações 

mentais, vivenciar relacionamentos inter-pessoais e, em 
muitas ocasiões, estar vinculado a mais de uma institui-
ção, provoca mudanças significativas no estilo de vida 
e nas respostas oriundas do organismo frente a uma 
série de exposições. Entendendo que o ser humano é 
complexo e que experiência sentimentos ambíguos, 
como é o estilo de vida das docentes que lecionam em 
um Curso de Graduação em Enfermagem?

Objetivos
Identificar o estilo de vida dos enfermeiros docen-

tes do Curso de Graduação em Enfermagem de um 
Centro Universitário. 

Método
O tipo de pesquisa foi de campo e descritiva com 

o desenho tipo levantamento que se caracteriza pela 
interrogação direta das pessoas, cujo comportamento 

“PARA SUPERAR AS SITUAÇÕES 
GERADORAS DE ESTRESSE, 
O ENFERMEIRO REQUER UM 
INVESTIMENTO QUE VAI DE-

PENDER DO SEU TIPO DE COM-
PORTAMENTO, SUAS CRENÇAS 
E EXPECTATIVAS FRENTE AO 

MUNDO”.
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se deseja conhecer; procede à solicitação de informa-
ções a um grupo significativo de pessoas  acerca do 
problema estudado para em seguida, mediante análise 
quantitativa obterem-se respostas correspondentes aos 
dados coletados4.  A pesquisa foi realizada em uma ins-
tituição de ensino superior da rede privada da cidade 
de São Paulo.

Participaram deste estudo os enfermeiros que com-
põem o corpo docente das disciplinas teóricas do Cur-
so de Graduação em Enfermagem, em maio de 2003. 
Foram excluídos da pesquisa, aqueles que estavam au-
sentes no momento da coleta de dados, aqueles em 
licença médica ou gestação e aqueles que não deseja-
ram participar do estudo. Foi elaborado um instrumen-
to de coleta de dados contendo nove perguntas fecha-
das que abordavam os hábitos de vida dos professores. 
Para a construção deste questionário tomou-se como 
referência, variáveis existentes em diversos instrumen-
tos que avaliam a qualidade de vida; estas variáveis es-
tão ligadas aos hábitos alimentares, ao tempo de sono e 
repouso, ao uso do tabaco e do álcool e a realização de 
atividade física. Os dados foram analisados sob forma 
de gráficos e tabelas em números absolutos e freqüên-
cia relativa; a caracterização da amostra foi realizada de 
forma descritiva.

 Os sujeitos foram informados pelas pesquisadoras 
sobre os propósitos do estudo, pela garantia de anoni-
mato das informações; aqueles que aceitaram, assina-
ram um termo de consentimento livre e esclarecido 
seguindo os preceitos éticos pautados na legislação 
vigente5.

Resultados e discussões
A amostra foi constituída por 50% do corpo docen-

te das disciplinas teóricas, totalizando 25 enfermeiros 
da referida instituição. Dos entrevistados, a maioria é 
do sexo feminino (98%), o que corrobora as caracterís-

ticas da profissão ser essencialmente feminina. No que 
se refere ao número de ocupações, 90% dos docentes 
têm mais de um vínculo empregatício. O exercício da 
docência em nível superior oferece remuneração não 
condizente, as reais necessidades que um professor pre-
cisa para manter um padrão de vida razoável, o que sus-
tenta a afirmativa de ligação com mais de uma fonte 
pagadora. O gráfico 1 mostra a relação com o uso do 
tabaco e com o álcool pelas docentes enfermeiras.

Observou-se que 80% dos entrevistados não fumam, 
16% fumam e 4% fumam ocasionalmente; com relação 
à ingestão de bebida alcoólica 60% não ingerem, 32%in-
gerem e 8% ocasionalmente. O hábito de fumar e de 
beber tem crescido nas últimas décadas principalmen-
te no sexo feminino; justifica-se este aumento em decor-
rência da inserção da mulher no mercado de trabalho 
e o estabelecimento de novas relações sociais. Sabe-se 
dos malefícios que estas drogas consideradas lícitas cau-
sam à saúde das pessoas. 

O consumo direto do cigarro, assim como a expo-
sição ambiental ao tabaco representam um importan-
te fator de risco para a hipertensão arterial, doenças 
respiratórias e complicações cardiovasculares e neo-
plasias 6,7.  

É fato, que existe correlação direta entre o consumo 
de álcool e tabaco e que a prevalência no sexo mascu-
lino sobrepuja o feminino. Apesar de serem considera-
dos hábitos socialmente aceitos desde a antiguidade e 
ainda terem uma conotação de consumo lícito, é extre-
mamente pertinente à adoção de medidas que minimi-
zem o alto consumo nas várias faixas etárias e nas diver-
sas camadas da sociedade.  

Dos entrevistados, 12 referiram não realizar ativida-
de física, o que corresponde a 48% da amostra. A pe-
riodicidade daqueles que realizam atividade física está 
apresentada na tabela 1.

Com relação a periodicidade, 01 entrevistada (7,5%) 

Sim  

Não

As vezes  

Gráfico 1: Uso do tabaco e do álcool pelos enfermeiros docentes, SP, 2003
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pratica atividade física uma vez por semana, 05 (38,5%)  
duas vezes por semana, 04 (31,0%) três vezes por sema-
na e 03 (23%)  mais de três vezes por semana.  A ativida-
de física proporciona bem-estar físico psíquico e social, 
pois permite o condicionamento físico, a elevação da 
auto-estima e da auto-imagem e o distanciamento do se-
dentarismo. A atividade física rotineira de baixa a mo-
derada intensidade desencadeia benefícios importantes 
no organismo como um todo e acaba influenciando os 
níveis pressóricos, a capacidade ventilatória, o humor e 
a auto-estima. 

Por estas razões, a atividade física regular deve ser 
incluída como uma conduta não farmacológica para 
ações preventivas e curativas de acordo com as indica-
ções de cada caso8. 

O gráfico 2 mostra o tempo de sono por noite, com 
relação ao sono-repouso, 15 das entrevistadas dormem 
até seis horas por noite, 09 dormem de seis a oito horas 
por noite e 01  acima de oito horas por noite. 

O sono e o repouso é uma necessidade humana bá-
sica que deve ser contemplada para que o indivíduo 
tenha condições de realizar todos seus afazeres; sua au-
sência acarreta a redução da capacidade de concentra-
ção, julgamento e aumento da irritabilidade.

Um estudo realizado para identificação dos hábitos 
de vida dos profissionais de saúde e educação eviden-

ciou que 73% dos entrevistados dormem entre seis e 
oito horas por noite; tal fato pode ser justificado junta-
mente com os achados deste estudo, pela dupla jorna-
da que os docentes realizam, pois além das atividades 
ocupacionais eles também possuem as responsabilida-
des domésticas 9. 

O gráfico 3 retrata o tempo destinado ao lazer pelas 
docentes. Com relação ao lazer, 1% não destina  horário, 
49% o destinam  e 49% ocasionalmente o fazem.  

O não estabelecimento de horário destinado ao lazer 
predispõe ao esgotamento mental, perda de identidade 
pessoal e a sustentação de um universo puramente pro-
fissional. O indivíduo fica, então, descaracterizado pela 
sua essência. A saúde mental preconiza que reduzir fon-
tes de estresse e de tensão é importante para a promo-
ção e manutenção da saúde física e psíquica, para que 
se possa evitar o isolamento social e a ocorrência de qua-
dros depressivos. 

Observou-se em um estudo realizado com docentes, 
que o trabalho como determinante do processo saúde-
doença, expõe na sua quase totalidade esses indivíduos 
à cargas psíquicas. Poucos problemas de saúde são de-
correntes da exposição a outras cargas como biológica 
e fisiológica, mesmo assim mantendo a interação com 
as cargas psíquicas .10 Aponta-se a necessidade de des-
tinar um horário ao lazer no intuito de neutralizar tais 
ocorrências. 

A utilização de terapias alternativas pode vir a con-
tribuir para minimizar os desequilíbrios já instalados 
e evitar aqueles que possam ser deflagrados. Dos 25 
docentes, 04 (16%)  utilizam-se destas e 21 (84%) não 
o fazem.  

O gráfico 4 mostra a regularidade na freqüência das 
refeições  e o balanceamento da dieta dos docentes.

Dos entrevistados, 16% têm irregularidade na fre-
qüência de suas refeições e a dieta é de forma balan-
ceada, 24% têm irregularidade na freqüência de suas 

Tabela 1: Periodicidade na realização de atividade 
física por enfermeiros docentes, SP, 2003.

Periodicidade     N      %

Uma vez por semana     01      7,5
Duas vezes por semana    05    38,5
Três vezes por semana    04    31,0
Mais de três vezes por semana   03    23,0

Total      13  100,0
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refeições e a dieta é de forma não balanceada, 28% 
dos entrevistados, têm regularidade na freqüência de 
suas refeições e a dieta é de forma balanceada e 32% 
entrevistados têm regularidade na freqüência de suas 
refeições e a dieta é de forma não balanceada. Acredi-
ta-se que a regularidade não está diretamente relacio-
nada ao balanceamento dos alimentos. Com o excesso 
de atividades a serem cumpridas, o tempo destinado 
para realizar as refeições fica reduzido, o que obriga 
os docentes a realizarem refeições rápidas. O proces-
so de nutrição fica prejudicado, pois este se inicia na 
montagem do prato, sua visualização, tempo para de-
gustação e o prazer que o alimento proporcionará ao 

indivíduo. Sabe-se que os nutrientes são essenciais à 
saúde e que os alimentos que são ingeridos e a qua-
lidade destes refletem não somente na saúde, mas 
também no intelecto, nas emoções e nos hábitos de 

sono11.
Questionou-se também, a relação do peso e altura 

dos docentes. 28% estão acima dos limites  e 72% estão 
no limites da normalidade. Pode-se inferir que este gru-
po estudado apresenta-se com Índice de Massa Corpó-
rea (IMC) compatível aos valores determinados com a 
normalidade.

A prevalência de obesidade varia de 1,8% nos países 
menos favorecidos a 17,1% nas economias em transição, 
entre as quais se situa o Brasil, e até 20,4% nas econo-
mias mais desenvolvidas, chamadas economias de mer-
cado, como os Estados Unidos, país que lidera os índi-
ces de prevalência de sobrepeso e obesidade (IMC em 
torno de 29 kg/m2 e 30 kg/m2 respectivamente)12.  Ao 
estabelecer uma análise comparativa entre a literatura e 
com a população estudada. Vemos que o grupo estuda-
do tem taxa de sobrepeso e obesidade além até de paí-
ses desenvolvidos. 

Considerações Finais
A revisão de valores, de papéis, o auto-conhecimen-

to e o investimento na auto-estima são algumas medi-
das que propiciam a mudança no estilo de vida das 
docentes, ainda que o profissional enfermeiro tenha 
a possibilidade de ter mais um vínculo empregatício. 
Este fato é relevante para os aspectos acima relaciona-
dos e os predispõem ao desencadeamento de doenças 
ocupacionais, relacionadas à saúde mental e de risco 
cardiovascular. 

Escolher uma vida satisfatória possibilitando a har-
monia com o ambiente e corpo é uma  difícil tarefa  e 
demanda tomada de decisão e responsabilidade para o 
alcance da felicidade; sugere-se que ações para elevar 
a qualidade de vida, apesar de subjetivas, merecem ser 
encaradas como medidas preventivas e não quando o 
agravo já esteja instalado1,3. 
Referências 



Nogueira, VO, Oliva, MPM  O Estilo de Vida dos Docentes de Enfermagem de um Centro Universitário

20 Saúde Coletiva 2004;01(4):15-20 

Estilo de Vida e Saúde

1. Leitão GCM, Almeida D.T. O cuidador e sua qualidade de vida. Act 

Paul Enfermagem São Paulo. jan/abr 2000:13:1:80-85.

2. Fleck MPA, Louzada SXM et al. Aplicacao da versao em portugues 

do instrumento abreviado de avaliacao da qualidade de vida Åg-

WHOQOL-brefÅh.Rev. Saúde Pública da USP, Abr 2000, 34.2:178-

183. 

3. Lipp  ME,  Novaes T, Sacramento S.  Stress e qualidade de vida em 

Magistrados da Justiça do Trabalho: diferenças entre homens e 

mulheres  Psicol. Reflex. Crit., 2002;15:3:537-548. 

4. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo:Atlas; 

1996.

5. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. Dispões sobre Di-

retrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos, 1996. Disponível em URL: http://www.bioetica.

ufrgs.br/res19696.htm. (Acessado em 10/05/2004.

6. Pierin AMG. Hipertensão Arterial: Uma proposta para o cuidar. São 

Paulo: Manole; 2003.

7. Costa JSD, Silveira MFG, Fernando K et al. Consumo abusivo de ál-

cool e fatores associados: estudo de base populacional São Paulo. 

Rev. Saúde Pública, Abr 2004; 38:2:284-291. 

8. Negrão CE, Rondon MUPB, Kuniyoshi FHS, Lima EG . Aspectos do 

treinamento físico na prevenção de hipertensão arterial. Disponí-

vel em URL: http://www.sbh.org.br/revista/2001_N3_V4/modu-

lo_tematico_2.asp, (Acessado em 05/04/2004).

9. Beinner M, Beinner RPC. Perfil de profissionais nas áreas de saúde 

e educação atuando em suas comunidades Rio de Janeiro. Ciênc. 

Saúde coletiva, 2004; 9:1:77-8.

10. Rocha SSI, Felli VEA. Qualidade de vida no trabalho docente em 

enfermagem São Paulo. Rev. Latino-Am. Enfermagem, jan./fev. 

2004;12:1:28-35. 

11. Potter PA, Perry AG. Grande Tratado de enfermagem prática: con-

ceitos básicos, teoria e prática hospitalar. 3. ed. São Paulo: Santos, 

2001.

12. Guimarães AC. Sobrepeso e obesidade: fatores de risco cardiovas-

cular Aspectos Clínicos e Epidemiológicos. 2004. Disponível em 

URL: http://www.sbh.org.br/revista/2001_N3_V4/fatores_de_ris-

co.p.(Acessado em 08/06/2004).


