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COMPORTAMENTO DE RISCO À SAÚDE DE UNIVERSITÁRIOS 

O início na graduação não se mostra apenas com a simples aprovação nos sistemas de 

ingresso no ensino superior, mas, para muitos, se mostra como a licença para a mudança de estilo de 

vida. A saída da educação básica se configura como a entrada em um mundo de oportunidades e 

também de permissividade. Agora o jovem se vê em situação de sentimentos de meta alcançada, cheio 

de deslumbres, encantamentos e de muitas possibilidades. É o momento da liberdade dos olhares 

dos pais e da construção de novos ciclos de amizades ligadas ao ambiente universitário. 

Importante observar que estes estudantes são, em sua grande maioria, adolescentes que estão 

em momento de transição entre esse período e a vida adulta. Ressalta-se que novos envolvimentos 

nesse cenário atual ocorrem pela atração da curiosidade em viver a novidade, que é característica 

própria do jovem. Isso os leva ao ingresso no estilo de vida diferente do anterior.  

A vida universitária impõe também um fator determinante nesta perspectiva: a autonomia 

universitária. Essa é uma condição com a qual nem sempre todo jovem consegue lidar bem. A 

autonomia possibilita o envolvimento do jovem em situações positivas e, muitas vezes, negativas de 

aprendizagens que cabe a ele tomar a decisão para decidir sobre qual comportamento melhor se 

adequa. E esse jovem o faz, às vezes, como autoafirmação, curiosidade, rebeldia, coragem, tentativa 

de se colocar nos grupos de pertencimentos da cultura universitária, entre outros. 

Esse é, portanto, um período crítico de incertezas que traz consigo amplas oportunidades 

positivas, como o envolvimento em diversas possibilidades de aprendizagem nos grupos de estudos, 

viagens, ganhos financeiros através de bolsas e alguns estágios que potencializam sua vida nos 

aspectos sociais e mesmo financeiro contribuindo para o desenvolvimento da sua formação.  

Entretanto, essa mesma condição pode levar a escolhas nem sempre adequadas. Pode colocá-

lo frente a situações de maior vulnerabilidade e de comprometimento à sua saúde(1). O consumo 

abusivo de álcool, o tabagismo, o envolvimento em situações de violência, os comportamentos 

sexuais de risco, os problemas relacionados ao trânsito, além dos níveis insuficientes de atividade 

física, os hábitos alimentares inadequados são exemplos de comportamentos que se mostram cada 

vez mais recorrentes entre universitários(2). Um capítulo à parte nesse panorama é a própria recepção 

dos calouros em forma de trotes ou de festas de acolhimentos. Nesses momentos, os novos 

acadêmicos são coagidos a participar de atividades que culminam com o envolvimento de 

comportamentos de risco à saúde. 

Esse comportamento não apresenta consequências negativas apenas à saúde física e mental 

do jovem, já que oferece desdobramentos também à sociedade em geral, uma vez que essas condutas 

se transferem para sua vida adulta com maiores dificuldades de serem alteradas posteriormente(1)(3).  

Contudo, quando mais cedo houver a oportunidade de começar as intervenções positivas, 

maiores são as possibilidades de êxito(4). Aspectos comportamentais como o relacionamento com os 
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pais e a vida em casa, relacionamento com a família e amigos, suporte social, interação social na 

universidade e aceitação social interferem na qualidade de vida do jovem positiva ou negativamente(5).  

O termo comportamento de risco traz em seu bojo conceitual a possibilidade do 

envolvimento em situações que podem prejudicar a saúde física e mental aos quais o sujeito se 

envolve. Esse envolvimento se dá, muitas vezes, de modo imperceptível, porém é subestimado 

quanto aos riscos decorrentes pela própria condição de vulnerabilidade do jovem o que podem levar 

a problemas sociais, por exemplo. Esse estilo de vida reflete as causas de morbidade e mortalidade 

mais importantes entre jovens e adultos(6). 

É sabido que existe uma associação entre os comportamentos de risco. Um estudo 

relacionou que a inatividade física se associou positivamente com a baixa frequência de consumo 

de frutas e verduras, por outro lado, o consumo de bebidas alcoólicas se associou positiva e 

estatisticamente com o uso de fumo e vice-versa. Além disso, a inatividade física está associada 

ao baixo(7). 

Nessa relação, o consumo de bebidas alcoólicas e a predisposição para o uso do fumo, existe 

a probabilidade de 15 vezes a chance de um jovem vir a ser fumante quando faz consumo de bebida, 

sendo, portanto, inter-relacionadas como comportamentos de risco. Além disso, estes dois 

comportamentos de risco, podem levar a outros como a relação sexual desprotegida e o uso de outros 

tipos de drogas ilícitas(7).  

Estudos apontam para um constante e elevado índice do consumo de álcool e substâncias 

psicoativas em estudantes universitários no Brasil(3)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14), sendo a prevalência de outras 

condutas de risco também elevada, tais como o experimento de maconha, inalantes, esteróides, porte 

de armas e envolvimento em briga são atitudes frequentes entre estudantes da área de saúde(15). 

Existem estudos no sentido de acompanhar a prevalência do uso de drogas entre estudantes 

em outros países, como nos Estados Unidos onde a Faculdade de Michigan desenvolve o projeto 

Monitoring the Future que há 30 anos monitora estudantes desde a oitava série até a idade adulta com 

foco na vida estudantil(16). No Brasil, em 2010 foi elaborado um estudo nas 27 capitais sobre o uso 

de álcool, tabaco e outras drogas e revelou  que o uso de álcool e outras substâncias tem sido apontado 

como fator que aumenta significativamente a probabilidade de participação em comportamentos de 

risco à saúde, tais como atividade sexual de risco, violência, suicídio e beber e dirigir(17). 

Aliado a esse cenário, a inatividade física se mostra como mais um fator coadjuvante ao 

desenvolvimento de problemas relacionados à saúde, seja dos jovens como também dos adultos. 

Fator esse que se mostra oneroso à economia mundial com gastos cada vez maiores em 

medicamentos, internações hospitalares e consultas clínicas que poderiam ser melhorados com a 

adoção de níveis de atividades físicas cada vez maiores. Importante ressaltar que a atividade física é 

um importante fator preventivo à adoção de comportamentos de risco(18) e podem fazer diferença 
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significativa para a economia de um país, por exemplo, no Brasil a economia poderia ser de 1,14 

bilhões de dólares ao ano(19).  

Em contraposição a esse cenário deletério à vida humana, nem tudo está perdido. A prática 

da atividade física, a abstinência ou redução do uso de tabaco, do álcool e outras drogas são mais 

presentes em pessoas que cuidam de sua saúde, seja através da realização de atividade física ou da 

alimentação saudável(20). Estas pessoas são menos estressadas, se envolvem menos em 

comportamentos de riscos assumindo outras formas saudáveis de vida(1). Acadêmicos com 

comportamentos mais otimistas se percebem mais saudáveis, moram com o cônjuge, têm relação 

sexual protegida, usam cinto de segurança no banco da frente e no banco de trás, não andam com 

motorista embriagado, não carregaram arma, não se envolvem em brigas, não consideram tentativa 

de suicídio e consomem salada(21). 

Apesar destas constatações, a cultura acadêmica, de modo geral, parece não se perceber como 

parcela de envolvimento neste complicado cenário de oferta e procura de investimento e de descaso.  

Dessa forma, a Educação Física como profissão da Área da Saúde não pode e não vai se 
omitir a participar da busca por soluções dos problemas que têm desafiado a sociedade, uma vez que 
estão imbuídos de conhecimentos para contribuir na resolução e na busca de respostas. No caso da 
qualidade de vida dos sujeitos, a preservação e a melhoria perpassa necessariamente pelo investimento 
de saberes dos quais seus profissionais dominam e que podem, na relação com os demais 
trabalhadores dessa área, fazer a interação adequada compreendendo-a como necessária e objetiva 
para a manutenção da vida humana. 
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