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RESUMO 

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), o estilo 

de vida representa um conjunto de hábitos e costumes que são influenciados 

e/ou modificados pelo processo contínuo de socialização. Os maus hábitos e 

costumes incluem o uso de substâncias nocivas à saúde, tais como o álcool, 

hábitos dietéticos e ausência de exercício físico. Eles têm implicações à saúde 

e são frequentemente, objetos de investigações em estudos epidemiológicos.   

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o estilo de vida em indivíduos com 

diferentes status sócio-educacional moradores da região do Capão Redondo, 

situado sob Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo, uma das 

Supervisões localizadas na zona sul no município de São Paulo. Métodos: 

este é um estudo transversal no qual foi avaliada a influência do status 

educacional sobre o estilo de vida, os dados foram coletados através do 

questionário de NAHAS e também do questionário de fatores relacionados ao 

estilo de vida. As características sócio demográficas, sócio econômico e 

cultural para enquadramento no status educacional foram coletadas por meio 

do INET. Foram sorteados endereços nas ruas e avenidas do distrito de Capão 

Redondo e para cada CEP havia um número de participantes. Resultado: Foi 

verificado que indivíduos com menor grau de instrução têm pior estilo de vida. 

Foi visto que o estilo de vida melhora entre os indivíduos mais idosos. Os 

aspectos mais acometidos no estilo de vida encontrados foram inatividade 

física e o comportamento alimentar inadequado. O risco esteve aumentado 

para os indivíduos analfabetos afirmarem que sua saúde é pior do que 

indivíduos de sua mesma idade em relação indivíduos com ensino superior, 

assim como a chance destes indivíduos praticarem atividade física também foi 

reduzida, o grau de escolaridade da mãe influenciou diretamente para a 

escolaridade do filho. Foi encontrado correlação positiva entre o número de 

anos estudados e salários. Conclusão: Indivíduos com maior nível educacional 

tem melhor estilo de vida do que indivíduos com menor status educacional. Os 

indivíduos com pior estilo de vida têm a percepção de que sua saúde é pior do 

que indivíduos de sua mesma idade e os principais componentes do estilo de 

vida que são mais comprometidos são a atividade física e o estilo alimentar. 
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Abstract 

Introduction: According to the World Health Organization (WHO, 2000), 

lifestyle represents a variety of customs and habits which are influenced and/or 

modified by the continuous process of socialization. Bad habits and customs 

include the use of harmful substances, such as alcohol, dietary habits and lack 

of physical exercise. These have implications on health and frequently are 

subject of research in epidemiological studies. The purpose of this study was to 

evaluate the lifestyle of 142 individuals with different socio-educational status in 

residents of the Capão Redondo region, under Technical Supervision of Health 

of Campo Limpo, Methods: This is a cross-sectional study that evaluated the 

influence of educational status on lifestyle, dates were collected through 

NAHAS questionnaire and factors related to lifestyle questionnaire. 

Sociodemographic characteristics, economic and socio-cultural framework for 

the educational status were collected through the INET. Were randomly 

selected addresses in the streets and avenues of the Capão Redondo district, 

for each ZIP code had a number of participants. Results: It was found that 

individuals with lower level of education have poorer lifestyle. It has been seen 

that the lifestyle improvements among older individuals. The most affected 

aspects in lifestyle were physical inactivity and inadequate feed behavior, the 

risk was increased for illiterate individuals tell that their health is worse than 

people of their same age compared individuals with higher education level, as 

well as a chance these individuals accomplish physical activity was also 

reduced, the degree of maternal education influenced directly to the education 

level. It found a positive correlation between number of years studied and 

wages. Conclusion: Individuals with more education level  have better lifestyle 

than individuals with lower educational status. Individuals with poor lifestyle 

have the perception that their health is worse than people of their same age and 

the main components of lifestyle that are most affected are physical activity and 

eating style. 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO  .................................................................................................... 10 

     1.1 STATUS EDUCACIONAL............................................................................... 13 

2. JUSTIFICATIVA  ................................................................................................... 16 

     2.1 RELEVÂNCIA ................................................................................................ 17 

3. HIPÓTESE DE ESTUDO....................................................................................... 18 

4. OBJETIVO  GERAL .............................................................................................. 18 

     4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................... 18 

5. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 18 

     5.1 TIPO DE ESTUDO ......................................................................................... 19 

     5.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO .......................................................................... 19 

     5.3 LOCAL DO ESTUDO ..................................................................................... 19 

     5.4 PROCEDIMENTO........................................................................................... 20 

     5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO .......................................................................... 21 



     5.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO ......................................................................... 22 

     5.7 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS............................................... 22 

     5.7.1 Escala Perfil de Estilo de Vida Individual.............................................. 22 

     5.7.2 Questionário de avaliação de hábitos de vida ..................................... 23 

     5.7.3 Bioimpedância  (BIA) .............................................................................. 23 

5.8 ESTATÍSTICA ................................................................................................ 24 

     5.8.1 Calculo amostral ..................................................................................... 25 

5.9 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO................................................................ 25 

6. RESULTADOS ...................................................................................................... 
25 

     6.1 Caracterização da amostra .......................................................................... 
25 

     6.2 Estilo de vida entre os grupos .................................................................... 

 
28 

     6.3 - Estilo de vida  avaliado pelos domínios do questionário NAHHAS....... 
29 

     6.4 Avaliação da Composição corporal entre os grupos ................................ 
30 



     6.5 Proporção de indivíduos de cada grupo segundo o escore do 

questionário de Nahas. ............................................................................................................. 31 

     6.6 Característica dos participantes segundo a pontuação no questionário 
de Nahas ................................................................................................................... 

32 

     6.7 Análise dos fatores de  risco para variáveis relacionadas ao estilo de 
vida, para os quatro grupos ................................................................................... 

34 

     6.8 Análise do estilo de vida entre os participantes que declararam ter ou 
não uma religião ...................................................................................................... 

36 

     6.9 Análise do estilo de vida entre os participantes com e sem diagnóstico 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ................................................ 37 

     6.10 Análise do estilo de vida entre os participantes por faixa etária........... 
38 

     6.11 Análise sócio econômico da amostra....................................................... 
39 

     6.12 Análise de correlação entre os anos de estudo e renda individual....... 
41 

7. DISCUÇÃO ............................................................................................................ 
42 

8. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 
49 

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ....................................................................... 50 

10. ORÇAMENTO DO PROJETO ............................................................................. 51 



11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 52 

12. ANEXOS .............................................................................................................. 56 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), o estilo de vida 

representa um conjunto de hábitos e costumes que são influenciados e/ou 

modificados pelo processo contínuo de socialização. Os maus hábitos e 

costumes incluem o uso de substâncias nocivas à saúde, tais como o álcool, 

hábitos dietéticos e ausência de exercício físico. Eles têm implicações à saúde 

e são freqüentemente, objetos de investigações em estudos epidemiológicos.    

É grande o impacto dos hábitos e do estilo de vida sobre a saúde das 

pessoas (FORD, 2007 e DANAEI, 2009). Embora os fatores genéticos e 

ambientais, bem como a assistência médica tenham grande impacto sobre a 

saúde e a expectativa de vida humana, cada vez mais crescem as evidências 

de que o modo de viver representa um fator diferencial à saúde e à qualidade 

de vida no mundo contemporâneo, independente da idade ou condição social 

(NAHAS, 2001 e 2000).  

            Nahas e colaboradores (2000) concluem que o estilo de vida é o 

conjunto de ações cotidianas que refletem as atitudes e valores das pessoas. 

Esses hábitos e ações conscientes estão associados à percepção de qualidade 

de vida do indivíduo. Os componentes do estilo de vida podem mudar ao longo 

dos anos, mas isso, só acontece quando o indivíduo incorpora valores e 

comportamentos que geram mudanças preventivas e de promoção à saúde. 

      Apesar de todas as evidências das atitudes que promovem um estilo de 

vida saudável e os efeitos dele decorrentes, as pessoas de um modo geral, 

possuem hábitos de vida bastante diferentes do que se considera ideal. De 

acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a prevalência de adultos jovens 

saudáveis, que são aqueles não fumantes, que praticam atividade física de 



forma regular e apresentam consumo adequado de frutas e hortaliças, estão 

em torno de 8,0% (SILVA, 2012), enquanto que os demais jovens relataram a 

prática de dois a nenhum comportamento saudável, o que os torna sujeitos às 

doenças crônicas e outros fatores prejudiciais à saúde (BARRETO, 2009). 

      Existem fatores do estilo de vida que podem afetar de forma negativa a 

saúde, e sobre os quais, pode-se ter controle, chamados de fatores negativos 

modificáveis como, por exemplo, tabagismo, consumo de álcool, uso de drogas, 

estresse e sedentarismo.  

Há ainda, fatores positivos que, se ministrados de forma correta, 

contribuem também para um estilo de vida saudável, como a alimentação 

balanceada, a prática de atividade física regular, comportamentos preventivos 

em vários aspectos psicossociais, dentre outros (NAHAS, 2000). Esses fatores 

positivos são muito importantes para manter bons níveis de saúde, pois 

previnem as doenças crônicas de grande prevalência em todo o mundo e 

reduzem os agravos causados por doenças crônicas não transmissíveis e não 

infecciosas, tais como as cardiopatias, a hipertensão arterial, o diabetes e 

doenças reumáticas e neoplasias (LIMA, 2006).  

      Recentes estudos têm mostrado que intervenções e mudanças no estilo de 

vida são tão eficazes, quanto as terapias médicas, baseadas em evidências 

sobre a redução da mortalidade (FORD, 2000 e DANAEI, 2009). Nos EUA a 

redução da mortalidade, quando relacionado às mudanças nos fatores de risco 

em função da melhora no estilo de vida e no ambiente, alcançaram 44%, 

enquanto aquelas relacionadas às terapias médicas alcançaram 47% (FORD, 

2000 e DANAEI, 2009). Entre os componentes do estilo de vida responsáveis 

pela redução da mortalidade, destacam-se a abstinência ao tabagismo, a 



redução da pressão arterial, a redução do peso, a prática de atividades físicas 

regulares, a redução do sal na dieta, o aumento da ingestão de frutas e 

verduras (DANAEI, 2009). 

Estilo de Vida é um conceito amplo que inclui a pessoa como um todo, e 

que tem muitos aspectos. Os aspectos do estilo de vida se combinam para 

influenciar a saúde individual em todas as áreas: Física, Mental, Espiritual e 

Social e quanto mais precoce o estilo de vida saudável for adotado melhor será 

a qualidade de vida ao passar dos anos vividos; parece que o estilo de vida 

passou a ser um dos mais importantes determinantes da saúde de indivíduos, 

grupos e comunidades (CHÓR, 1999). Um estilo de vida saudável tem sido 

citado como elemento fundamental na manutenção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida (USDHHS, 2000). 

Alguns estudos têm demonstrado que a aplicação de mudanças de estilo 

de vida sem a farmacoterapia pode diminuir os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares (SLAVÍČEK,  2000 e 2001). Outros têm demonstrado que 10 

dias de intervenção como mudanças de hábitos de vida, baixo consumo de 

energia proveniete de fonte lipidica, dieta com baixo teor de gordura, um 

ambiente livre de estresse e uma pequena quantidade de treinamento físico 

podem reduzir significativamente o colesterol sérico, glicemia e pressão arterial 

em indivíduos maiores de 50 anos (RODRIGUEZ AÑEZ,  2008 e KROMHOUT,  

2002 ) 

Nas últimas décadas, os efeitos do comportamento individual sobre a 

saúde têm sido estabelecidos. Embora existam evidências positivas para a 

saúde com relação ao estilo de vida e à atividade física, observa-se que uma 

grande parcela da população não segue um estilo de vida adequado. Os 



índices de inatividade física são elevados e as doenças crônicas degenerativas 

constituem ainda a principal causa de morte (RODRIGUEZ AÑEZ, 2008, 

HERNANDEZ, 2007 e LOSANO FEITOSA, 2011). 

A atividade física e os hábitos alimentares são dois elementos do estilo 

de vida que desempenham um papel significativo na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças. Além disso, outros elementos do estilo de vida são 

também importantes para a saúde e o bem-estar, tais como: evitar o consumo 

de cigarros, manter um bom relacionamento com a família e amigos, evitar o 

consumo de álcool, prática de sexo seguro, controle do estresse, além da 

necessidade de se ter uma visão otimista e positiva da vida. Portanto, ainda 

não há evidencias de relação entre estilo de vida e boa qualidade de saúde.    

1.1 Status educacional    

A educação por ser um processo de formação e de aprendizagem 

socialmente elaborada e destinada a contribuir na promoção da pessoa, sendo 

que sem este processo de aprendizagem deixamos de compreender vários 

fatores que podem influenciar positiva ou negativamente. Educação não é 

apenas instrução, ser culto, ter conhecimento aprofundado das coisas, sejam 

eles práticos, teóricos, científicos artísticos, formar um ser humano racional e 

civilizado não é tarefa das mais fáceis, uma vez que, cada individuo, aprende 

de formas diferentes e variadas uns dos outros (Villamarin, 2002). 

 A educação para o desenvolvimento, numa realidade complexa, como é 

a nossa (brasileira), teoricamente não é uma tarefa fácil de construir, já que se 

trata de pensar a educação num contexto profundamente marcado por 

desníveis, pois a ação educativa processa-se de acordo com a compreensão 

que se tem da realidade social em que está inserido (Romanelli, 1995), onde 



muitos jovens obrigados por questões econômicas, familiares e sociais 

necessitam se inserir no mercado de trabalho, além de serem colocados à 

margem de piores possibilidades de renda, os jovens sem acesso a uma 

educação de qualidade ainda se colocam a margem do exercício de uma 

cidadania.  

As pessoas passam por muitos aprendizados ao longo de suas vidas, de 

diferentes formas e momentos, o que se aprende e como se aprende é 

diferente e muito diverso em cada lugar em que se vivencia, é na convivência 

com os mais experientes que se aprende a maneira mais adequada de se 

comportar na família e na sociedade. No curso de nossas vidas principalmente 

no tocante ao nosso estilo de vida, quando não temos uma noção sólida e 

concreta de o quanto isto pode influenciar nossa saúde, temos a falsa 

sensação de bem estar. Ter um estilo de vida saudável é promover saúde, 

porem, não conseguimos por em prática tudo o que é necessário para se ter 

uma boa saúde, por que não temos uma noção real de sua importância para a 

nossa vida ou simplesmente ignoramos por descaso, ou porque aceitamos o 

que nos é empurrado goela abaixo. 

A modernidade e praticidade do mundo moderno, tais como; comida 

congelada, Fast Food, tecnologias como o famigerado controle remoto, nos 

tornam cada vez menos ativos, nos tornando sedentários. Os aspectos mais 

importantes que influenciam um bom estilo de vida como atividade física e 

comportamento nutricional, são os mais afetados, porque se perdem de vista 

valores importantes que tais atividades podem influir na nossa saúde física, 

mental e emocional.  

 



“No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a lei nº 9.394/96, artigo 22, 

estabelece que a educação básica tem por finalidade; desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum é indispensável para a cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”(Brasil 

Const.Fed. 1988), mesmo assim, segundo dados da UNESCO, o Brasil 

possuía em 2013 a oitava maior população de adultos analfabetos (UNESCO). 

Apesar destes dados os números educacionais brasileiros tem melhorado 

ano após ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

índice de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever foi de 

8,3% em 2013 contra 8,7% em 2012 e 8,6% em 2011(IBGE 2014), entretanto, 

ainda existe cerca de 10 milhões de brasileiros que não sabem ler ou escrever, 

cerca de 10% da população tem ou esta cursando uma graduação, e apenas 

0,2% das crianças em idade escolar estão fora da escola. Por outro lado, 

aumentou também o número de pessoas com 11 anos ou mais de estudos 

(IBGE 2014). 

   Em termos educacionais a população é frequentemente classificada 

por status educacional. Um indivíduo que sabe ler e escrever é 

denominado alfabetizado; aqueles que atingirem a idade adulta e ainda não 

sabem ler e escrever são considerados analfabetos. Normalmente, a conclusão 

de uma série ou nível particular de escolaridade pode ser entendida como 

pressuposto de que a pessoa é alfabetizada. As estatísticas de conclusão 

educacional classificam os indivíduos pelo grau de educação atingido, anos de 

estudo completos  ou, mais raramente, pela idade de abandono escolar. Outro 

tipo de classificação é baseado no diploma, grau  ou certificado  obtido, 



dependendo da organização das normas escolares  em cada estado brasileiro 

(MALUF, 1996). 

Vários estudos mostram que viver em uma família com pais separados 

(LOPES, 2012), ter pais com baixo nível de escolaridade (REIS, 2011) ou mãe 

que trabalha fora de casa (LOPES, 2012), favorece o desenvolvimento de 

hábitos e costumes de risco para a saúde de crianças e adolescentes. 

 Tendo-se em vista que vários estudos relacionam estilo de vida a fatores 

econômicos, familiares e profissionais, outros autores sugerem a influencia da 

escolaridade sobre a condição de saúde (NAHAS, 2006 e ISHITANI, 2006), no 

entanto, ainda não há uma relação estabelecida entre o nível educacional e o 

estilo de vida, ou mesmo status de saúde; porem, pode estar relacionado ao 

nível socioeconômico, mais do que ao aspecto cultural (REDLAND, 1993). A 

investigação quanto à percepção do estilo de vida por parte de indivíduos de 

diferentes graus de conhecimento intelectual é escassa (REDLAND, 1993) e 

requer novos estudos que possam elucidar tal hipótese. Diante do exposto, 

ficava claro a necessidade de um estudo que investiga-se, a existência da 

influencia do status educacional sobre o estilo de vida. 

 Assim, o presente estudo efetuou levantamento de dados para verificar se 

existia relação entre o status educacional e se influenciava o estilo de vida 

saudável.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

O estilo de vida cada vez mais tem sido visto como um fator importante 

para a longevidade com qualidade. Apesar de os métodos de avaliação do 



estilo de vida não estarem muito bem padronizados, sabe-se que realizar 

atividade física, ter uma dieta balanceada, não fazer uso de tabaco e álcool, e 

ter hábitos de convívio social fazem parte de uma vida saudável. Entretanto 

estas informações pareciam que não eram passadas com tanta eficácia ou não 

eram bem entendidas nos indivíduos com menor nível educacional.  Portanto, 

parece que este tema deve ser muito bem investigado. 

 

2.1 RELEVÂNCIA 

Nas últimas décadas, as doenças crônicas não transmissíveis, 

especialmente aquelas relacionadas a um estilo de vida desfavorável a saúde, 

tem aumentado entre os indivíduos mais pobres e com menor acesso a 

informações. Vários estudos mostram que entre os indivíduos de status 

socioeconômico mais baixo, há maiores taxas de mortalidade e de morbidade 

do que os indivíduos com maior status sócio econômico (GOLDMAN, 2001, 

CUTLER, 2006 e ADLER, 1994). Esta associação é válida para toda a 

distribuição do atributo socioeconômico, definindo o que os pesquisadores 

chamam de gradiente social em saúde e mortalidade (ADLER, 1994). Apesar 

de o Brasil ser um dos países com maiores níveis de desigualdade social, 

ainda sabemos muito pouco sobre as disparidades educacionais e suas 

relações com a saúde e a mortalidade, particularmente entre adultos e idosos.  

Tendo em vista a necessidade de se estabelecer relações ou verificar se 

existe influencia do status educacional sobre o estilo de vida, esta pesquisa foi 

delineada para verificar quais eram as relações existentes e possíveis 



influencias que o nível educacional do individuo poderiam contribuir para 

adoção de um estilo de vida saudável.  

 

3. HIPÓTESE DO ESTUDO 

 O presente estudo teve como hipótese que, existia influencia 

diretamente proporcional entre nível educacional e estilo de vida, ou seja, 

quanto maior o status educacional, melhor o estilo de vida do indivíduo.   

  

4. OBJETIVO GERAL  

Verificar a influência do status educacional sobre o estilo de vida 

individual adotado por indivíduos adultos da região sul da Cidade de São Paulo. 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar a influência do status educacional sobre a percepção dos 

indivíduos adultos da região Sul da cidade de São Paulo em relação ao estilo 

de vida. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

           Neste estudo foram considerados quatro diferentes status educacionais, 

semelhantemente como são considerados nos institutos de pesquisa no Brasil. 

Para enquadramento no status educacional, os indivíduos responderam ao 

questionário Sócio econômico e cultural do Instituto de Educação e Tecnologia 



(INET) que é o mesmo instrumento aplicado pelo IBGE no senso Brasil. 

(ANEXO C) 

           1º Analfabeto – foi considerado aquele que se declarou que não sabe ler 

ou escrever, ou ainda aquele que não consegue realizar a leitura dos 

questionários aplicados. 

           2º Ensino fundamental completo – aquele indivíduo que declarou que 

seu histórico escolar é maior e/ou igual a oito anos e menor que 11 anos. 

           3º Ensino médio completo - aquele indivíduo que declarou que seu 

histórico escolar é maior do que onze anos, mas não fez nenhum curso de 

graduação. 

           4º ensino superior completo – aquele indivíduo que declarou que possui 

diploma de graduação seja nas modalidades; tecnológica, licenciatura ou 

bacharelado.  

5.1 TIPO DE ESTUDO 

Este foi um estudo transversal com abordagem quantitativa, que 

investigou o estilo de vida em indivíduos de diversos níveis intelectuais, com 

idade entre 21 e 60 anos de ambos os gêneros, na região sul do município de 

São Paulo.  

5.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Participaram deste estudo 162 indivíduos com idade entre 21 e 60 anos 

de ambos os gêneros que se adequaram aos critérios de inclusão.  

 

 



5.3 LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na região de saúde do Capão Redondo, situado 

na Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo, uma das Supervisões de 

Saúde localizadas na zona sul no município de São Paulo. Esta região é 

composta, por uma população residente, segundo o Censo Demográfico do 

IBGE 2010, de 270.000 habitantes concentrados numa área de 16,8 km². Para 

tanto, foram sorteadas inicialmente 20 ruas ou avenidas pelo Código de 

Endereçamento Postal e para cada uma destas, foram sorteados um 

determinado número de residências para o contato com o morador e convite 

para o mesmo participar do estudo, foram sorteados mais de 20% das 

residências de cada endereçamento postal. Foram repetidos os procedimentos 

com sorteio de novos 20 endereçamentos postais quando não foi possível 

completar a amostra.  

O sorteio das residências foi realizado de forma sistematizada, o 

primeiro número da residência foi sorteado pelo sistema computadorizado, e 

adotado um sequenciamento de 10 em 10 casas, contando lado par e impar da 

rua, e sentido crescente e decrescente em relação ao número sorteado. 

Quando completados 20% do total de casas deste CEP a coleta de dados foi 

realizada em outro endereço postal. 

  

5.4 PROCEDIMENTOS 

Todos os participantes deste estudo responderam a três questionários, 

sendo o primeiro de Estilo de Vida Individual, que avalia o estilo de vida do 

individuo nos últimos anos (ANEXO A). O segundo, um questionário criado 



pelos autores da pesquisa, que tem por objetivo realizar uma anamnese dos 

hábitos de vida do individuo bem como as características sócio demográficas 

(ANEXO B) e o terceiro, para avaliar o status educacional (ANEXO C). Por 

meio da bioimpedância, alguns participantes que aceitaram o nosso convite 

realizaram a medida da composição corporal.  

Os questionários foram aplicados diretamente aos sujeitos pelos 

pesquisadores, recolhendo-os após o término das questões. As respostas 

foram categorizadas de acordo com a associação das respostas obtidas. 

 A bioimpedância foi realizada em data pré agendada e com o individuo em 

jejum. Para participar e responder os questionários, os sujeitos assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido explicando os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. 

 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Para participar deste estudo foi necessário que os indivíduos 

apresentassem as seguintes características: 

- Indivíduos adultos entre 21 e 60 anos, de ambos os gêneros, 

- Indivíduos sem distúrbios cognitivos por doença neurológica como, 

Alzheimer ou sequela por AVC, 

- Indivíduos com histórico educacional e indivíduos analfabetos, 

- Assinaram o TCLE. 

 

 



5.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Não poderão fazer parte deste estudo indivíduos com as seguintes 

características: 

- menores de 21 anos, 

- impossibilitados de responder aos questionários, com distúrbios cognitivos 

por doença neurológica, 

- não moradores da região em estudo. 

 

5.7 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

5.7.1 Escala Perfil de Estilo de Vida Individual 

O questionário Escala Perfil de Estilo de Vida Individual (BOTH 2008) é 

um instrumento para mensurar estilo de vida baseado nos componentes 

“Nutrição”, “Atividade física”, “Comportamento preventivo”, “Relacionamento 

sociais” e “Controle do estresse” e a versão brasileira da Escala Perfil de Estilo 

de Vida Individual é um instrumento auto-administrado que considera o 

comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados permitem 

determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. O questionário é 

composto por 14 questões, para cada questão há possibilidade de zero a três 

pontos. Ao final, do questionário será efetuada uma somatória dos pontos, se o 

entrevistado obtiver uma pontuação até 16 pontos é considerado um estilo de 

vida negativo e necessita de mudança urgente. Pontuação entre 17 e 25 

pontos é compatível com um estilo de vida razoável, e acima de 26 pontos é 

considerado um bom estilo de vida. 



 

5.7.2 Questionário de avaliação de hábitos de vida  

O questionário de avaliação de hábitos de vida é dividido em duas partes: a 

primeira é referente a dados socioeconômico e cultural do individuo, e a 

segunda parte sobre hábitos de vida, que será utilizado para confirmar se o 

individuo tem ou não um hábito de vida saudável. Serão considerados 

indivíduos com hábitos de vida positivo aqueles que responderem 

positivamente a pelo menos 80% dos oito requisitos apresentados no 

questionário de fatores relacionados ao Habito de Vida, que incluem: sono, 

família, alimentação, atividade física, tabaco, bebida alcoólica, visita ao médico 

e estresse.   

5.7.3 Bioimpedância (BIA) 

A BIA é um método não invasivo, rápido, com boa sensibilidade, indolor, 

usado para avaliar a composição corpórea, baseado na passagem de uma 

corrente elétrica de baixa amplitude (500 a 800 mA) e de alta freqüência (50 

kHz), e que permite mensurar os componentes resistência (R), reatância (Xc), 

impedância (Z) e ângulo de fase, será realizada para avaliar a composição 

corporal. 

A bioimpedância foi realizada para avaliar a composição corporal. O total da 

água corporal pode ser estimado por meio da medida da impedância baseada no 

fato de que a água do corpo é excelente condutor de corrente elétrica. Como a 

quantidade de água na massa livre de gordura é relativamente grande, a massa livre 

de gordura pode ser estimada pelo total de água corporal estimado. Os valores de 

resistência e reactância serão obtidos com o aparelho de bioimpedância (RJL-101) e 



os cálculos da massa gorda em valores absolutos e relativos, bem como da massa 

magra, obtidos com o aparelho modelo 450 biodynamics  (LIPSCHITZ, 1994) 

Por meio do exame é possível obter os seguintes dados: 

• Percentual de gordura corporal e peso da gordura; 

•Percentual de massa magra e massa magra corporal (IMM); 

• Peso total; 

•Percentual de líquido corporal; 

• Taxa metabólica basal (TMB) ou seja, quanto se gasta em calorias por dia; 

• Índice de Massa Corporal (IMC). 

Com os dados dessa avaliação, será possível fazer o correto diagnóstico 

de peso corporal, avaliando se a pessoa está com retenção de líquido ou se é 

excesso de peso realmente.  

 

5.8 ESTATÍSTICA 

Os dados foram apresentados em média e desvio padrão. A simetria dos 

dados foi analisado por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, a comparação 

do estilo de vida entre os grupos que tem ou não o status educacional completo 

foi realizado por meio do teste “t”. o estilo de vida para os diferentes grupos foi 

analisado por meio da analise de variância. Para identificar o peso de cada 

variável como contribuinte para o estilo de vida saudável foi realizado por meio 

da regressão multivariada. Foi considerado p<0,05 como significância 

estatística.  

 



5.8.1 Calculo amostral  

Baseado no objetivo do estudo (efeito do status educacional sobre o estilo de 

vida) e no fato que estatisticamente exige-se um N de 10 a 15 indivíduos por 

variáveis estudada, para estabelecer poder estatístico à analise de regressão 

multivariada, portanto foram necessários  no mínimo 40 e no máximo 60 

indivíduos por cada um dos quatro níveis educacionais avaliados. Em nosso 

estudo consideramos 12 indivíduos para cada variável, sendo necessários 48 

indivíduos para cada nível educacional, totalizando 192 participantes 

5.9 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética por meio de submissão 

à plataforma Brasil, sob CEP do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(Campus I) a fim de contemplar as exigências da resolução 196/96, e aprovado 

sob numero CAAE 35593214.6.0000.5377. 

 

6. RESULTADOS  

6.1 Caracterização da amostra 

Foram avaliados 162 indivíduos, a média da idade foi de 46,6±10,6 com 

o IMC médio de 25,2±2,1, destes 32,7 % faziam uso de bebidas alcoólicas 

mais de duas vezes por semana; 5,6% eram fumantes, e 47,8% faziam 

atividades físicas três ou mais vezes por semana. Estes indivíduos foram 

distribuídos em quatro grupos. O Grupo I foi formado por 50 participantes que 

tinham o ensino superior completo, o Grupo II tinha 36 participantes com 

segundo grau ou ensino médio completo, o grupo III foi composto por 30 

indivíduos com ensino fundamental ou primeiro grau completo e o Grupo IV 



tinha 26 participantes e foram considerados analfabetos segundo a 

classificação social do IBGE. Os dados sócios demográficos estão na tabela 1. 

Incialmente foram sorteados vinte ruas e 20% das casas de cada rua, 

neste primeiro sorteio foi possível apenas completar os participantes dos 

grupos II, 68% do grupo  III , 25% do grupo I, e 22% do grupo IV,  foram 

sorteado mais vinte CEP, e 20% das casa destes. Mas ainda não se completou 

o número de participantes dos grupos I e IV. Dos entrevistados que 

compuseram o grupo I e IV 55% e 44% foram indicados por pessoas que 

conheciam onde moravam indivíduos analfabetos ou que tinham concluído o 

ensino superior.  

Após avaliação dos questionários, foram eliminados do estudo 20 

participantes; destes, oito foram excluídos por inconsistência dos dados, sendo 

que a inconsistência mais frequente foi quanto ao numero de anos que ele 

estudou e a qualificação educacional. Outros 10 foram excluídos porque não 

preencheram o questionário completo, e dois pediram para serem excluídos 

após o preenchimento dos mesmos. 



 

Tabela 1 - Características da amostra estudada  

Variáveis Grupo I 

N= 50 

Grupo II 

N= 36 

Grupo III 

N= 30 

Grupo IV 

N=26 

Idade (anos) 33±9,6* 40,9±15,6 π 53,5±13,9 60,4±13,4 

IMC (kg/m2) 23,2±6,1¥ 23,7±7,8 28,1±7,6 26.6±4,7 

Gênero (M/F) 22/28 19/17 10/20 5/21 

Estado Civil (%)     

Casados  44 41,6 63,3 53,8 

Solteiros 54 44,5 20 23,1 

Divorciados 2 5,5 10 7,7 

Viúvos 0 5,5 6,6 15,4 

Etilista (%) 22 41 43,3¥ 27 

Tabagistas (%) 4 2,8 6,6 11,5 

Fisicamente ativos (%) 60 72 23** 19,7** 

 * p< 0,05 em relação a todos os grupos 

 Π p< 0,05 em relação GIII e G IV  

 ¥ p<0,05 em relação a GIII 

 ** p<0,005 em relação GI e GII 

 



6.2 Estilo de vida entre os grupos  

 O estilo de vida foi avaliado entre os grupos e foi verificado que a 

pontuação média dos participantes analfabetos foi de 22,6±6,6 pontos; para o 

grupo com primeiro grau completo foi de 25,3±6,9; para os grupos de segundo 

grau e graduação completa foi de 24,9±7,9 e 26 ±6,9 respectivamente. Foi 

verificado que o estilo de vida foi pior significantemente entre os participantes 

do grupo analfabeto em relação aos indivíduos com o ensino superior completo 

(p=0,013) figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estilo de vida entre os grupos avaliados pelo questionário estilo de vida individual de 

NAHAS 
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6.3 - Estilo de vida avaliado pelos domínios do questionário NAHHAS 

 Foi avaliado o estilo de vida por meio dos domínios do questionário de 

Nahas, e foi verificado que entre os domínios nutrição, comportamento 

preventivo, relacionamento social, e comportamento e estresse não foi 

encontrado diferença entre os grupos, entretanto para o domínio atividade 

física foi encontrado que os grupos I e II são significativamente mais ativos 

fisicamente (p<0,05) e (p<0,01) em relação ao grupo IV respectivamente 

 

Tabela 2 – Analise dos domínios do questionário de estilo de vida individual de 

Nahas para os quatro grupos  

 

 

  *P< 0,05 em relação ao grupo IV; ** p<0,01 

 

 

 

 

 Nutrição 
At. 

Física 
Comportamento  

Preventivo 
Relacionamento 

Social 
Comportamento 

e Estresse 

Grupo I  4,6±2 3,7±2,6* 6,8±1,9 6,2±2 5,3±2 

Grupo II 4,3±2,1 4,3±2,8** 5,8±2,3 5,9±2,2 4,8±1,8 

Grupo III 4,7±2,2 2,9±2,1 6,0±2,2 6,3±1,7 5,4±2,3 

 
Grupo IV 4,3±2,3 2±2,3 5,9±2,6 5,8±2,9 4,9±2,6 



 

 

6.4 Avaliação da Composição corporal entre os grupos 

Foi avaliada a composição corporal dos grupos e foi visto que a massa 

magra foi maior para os grupos I e II, enquanto que a massa gorda foi 

predominantemente maior no grupo III, mas também foi verificado que o grupo 

IV tinha menos peso corporal. 

Tabela 3 – analise da composição corporal para os grupos  

 

¥ Grupo III p >0,05 em relação demais grupos 

*Grupo III  p >0,05  menor do que demais grupos  

∞ Grupo IV  p>0,05  em relação grupo I e II 

 

 

 

  Variáveis Grupo I N=50 Grupo II 

N=36 

Grupo III 

N=30 

Grupo IV 

N=26 

Massa magra 

(%) 

76,6 71,5 62,4* 71,6 

Massa gorda 

(%) 

23,4 28,4 37,6 28,4 

Massa magra 

(Kg) 

51,2 52,6 44,4 42,4∞ 

Massa gorda 

(Kg) 

16,9 21,4 26,9¥ 18,3 

Peso total (Kg) 68,1 74 71,3 60,7 



 

 

  6.5 Proporção de indivíduos de cada grupo segundo o escore do 

questionário de Nahas.  

 

 Foi analisada a proporção de indivíduos em cada grupo que 

apresentaram a pontuação nos intervalos menor do que 15 pontos; maior de 15 

e menor do que 30 e maior do que 30 pontos no questionário estilo de vida 

individual, foi visto que o grupo I tinha proporção significantemente menor entre 

aqueles que pontuaram menos de 15 pontos do que os grupos II e IV (p=0,012), 

já entre aqueles que apresentaram pontuação superior a 30 a proporção de 

indivíduos foi maior nos grupos I e II  em relação aos grupos III e IV (p=0,03) 

Tabela 4 – Análise de proporção de indivíduos em cada grupo conforme a 

pontuação do NAHAS. 

 

 

*P<0,05  grupo I e II em relação Grupo  III e IV 

¥ p<0,05 Grupo I em relação aos  grupos II e IV 

 

 

 

 

Variáveis  Grupo I  

N=50 

Grupo II 

N=36 

Grupo III 

N=30 

Grupo IV 

N=26 

Nahas >15 (%) ¥2 11,1 6,6 15,4 

Nahas <15<30 (%) 72 61,1 73,3 69,2 

Nahas > 30 (%) 26 27,8 20 15,4 



 

 6.6 Característica dos participantes segundo a pontuação no 

questionário de Nahas 

 Foi avaliada as características dos participantes que obtiveram  

pontuação menor do que 15 pontos, entre 15 e 30 e mais do que 30 pontos no 

questionário de estilo de vida de Nahas, foi visto que o grupo de participantes 

que tinham a pontuação maior do 30 pontos em relação aqueles com 

pontuação inferior a 15 pontos  tinham maior idade, maior proporção de 

mulheres, menor número de indivíduos que declaram que seu estado geral de 

saúde é pior do que de indivíduos de sua mesma idade, menor número de 

indivíduos com DCNT, menor número de indivíduos estressados autodeclarado,  

e menor numero de indivíduos que declararam viver em ambiente estressado. 

Já em relação aos indivíduos que pontuaram mais do 15 e menos do que 30 

pontos os indivíduos com mais de 30 pontos tinha maior proporção que 

declararam que seu estado de saúde é melhor do de indivíduos de sua mesma 

idade, menor número de indivíduos com DCNT, menor número de indivíduos 

estressados autodeclarado,  e menor numero de indivíduos que declararam 

viver em ambiente estressado.  Tabela 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5 Caracterização dos indivíduos segundo o estilo de vida  

  

Variáveis  Nahas >15 (%) 

N=12 

Nahas <15<30 (%) 

N=98 

Nahas > 30 (%) 

N=22 

p 

Idade 48,8±17,3 42,9±17 51.7±14,9* 0,022 

Gênero (f/m) (%) 58,4/41,6 53,3/46,7 68,1/31,9* 0,042 

IMC 21,4±8,7 25,1±7,1 27,2±4,4  

Estado Civil     

Casado 58,4 43,8 59  

Solteiro 41,4 42,7 26  

Viúvo - 11,5 15  

Estado de saúde      

Pior (%) 25 7,3 0* 0,032 

Igual (%) 50 77,5 77  

Melhor (%) 25 10,2 23¥ 0,04 

DCNT (+) (%) 25 19 8*¥ <0,05 

Fumantes (%) 0 5,6 4,5  

Etilistas (%) 0 5 4,5  

Qualidade de 

Sono 

7,4±2,8 6,7±1,2 6,6±1,6  

Estressado (%) 50 38,7 22,7*¥ <0,05 

Ambiente 

estressante (%) 

50 35,7 27,6* 0,021 



6.7 Analise dos fatores de risco para variáveis relacionadas ao estilo de 

vida, para os quatro grupos 

 O risco de um individuo analfabeto declarar que seu estado geral de 

saúde é pior do de um individuo de sua mesma idade é 4,1 vezes mais em 

relação a um individuo com ensino superior, a chance de um individuo que 

cursou ensino médio e ensino superior fazer atividade física é 4,4 e 3,0 

respectivamente maior do que um individuo analfabeto. (tabela 6).    



Tabela 6 – Odds ratio para fatores relacionados à saúde para os quatro 

grupos.  

Variáveis  OR IC 95% p 

Declarar pior qualidade de saúde    

 Analfabeto Vs Fundamental  2,3 0,8 a 6,7 0,1 

 Analfabeto Vs Ensino médio 2,5 0,9 a 7,0 0,1 

 Analfabeto Vs Superior 4,1 1,6 a 10,3 0,003 

Ser estressado    

 Analfabeto Vs Fundamental  1.3 0,4 a 3,9 0,7 

 Analfabeto Vs Ensino médio 0,95 0,3 a 2,6 0,99 

 Analfabeto Vs Superior 2,3 0,9 a 6,1 0,1 

Viver em ambiente estressado     

 Analfabeto Vs Fundamental  1,4 0,4 a 4,4 0,5 

 Analfabeto Vs Ensino médio 1,0 0,3 a 3,2 0,99 

 Analfabeto Vs Superior 0,7 0,2 a 2,1 0,8 

Fazer atividade física     

 Fundamental Vs Analfabeto 0,7 0,2 a 2,2 0,7 

 Ensino médio Vs Analfabeto 4,4 1,5 a 13.1 0,009 

 Superior Vs Analfabeto 3.0 1,1 a 8,2 0,03 

Ter alimentação saudável     

 Analfabeto Vs Fundamental  0,9 0,2 a 2,2 0,99 

 Analfabeto Vs Ensino médio 0,7 0,4 a 4,2 0,7 

 Analfabeto Vs Superior 0,6 0,2 a 2,1 0,5 

Sono prejudicado     

 Analfabeto Vs Fundamental     

 Analfabeto Vs Ensino médio    

 Analfabeto Vs Superior    



6.8 Analise do estilo de vida entre os participantes que declararam ter ou 

não uma religião 

 Foi verificado que o estilo de vida não foi influenciado por o individuo ter 

ou não uma religião, a pontuação média do Nahas para os participantes que 

declararam ter uma religião foi de 28,2 ± 6,8 e para aqueles que declaram não 

ter religião foi de 25,5± 2,6 (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Influencia de ter ou não religião sobre o estilo de vida  
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6.9 Analise do estilo de vida entre os participantes com e sem diagnostico 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

 Foi verificado que o estilo de vida para os participantes que tinham e não 

tinham diagnóstico de doença crônica não transmissível foi semelhante. A 

pontuação média do Nahas  para os participantes que  declararam ter DCNT foi 

de 27,4 ± 6,6 e para aqueles que declaram não ter 29,2± 8,2 figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – analise do estilo de vida para os participantes que tem e não DCTN 
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6.10 Analise do estilo de vida entre os participantes por faixa etária  

  Foi verificado que um melhor estilo de vida está associado 

positivamente com a idade (r=0,25) a pontuação média para os indivíduos com 

idade inferior a 30 anos foi de 23,9,1± 6,2 para os indivíduos com idade entre 

30 e 40 anos de 26,3±5,8 e para os participantes com idade superior a 40 anos 

de 25,1 ± 6,9 sendo que o estilo de vida do ultimo grupo de participantes foi 

significantemente melhor do que o estilo de vida dos participantes com idade 

inferior a 30 anos. (p- 0,049) (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – estilo de vida para os quatro grupos conforme a idade 
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6.11 Análise sócio econômico da amostra  

 A proporção de pais analfabetos foi significantemente maior nos grupos 

III e IV do que nos grupos I e II, (p<0,0001) (p=0,002) assim como, a proporção 

de pais com ensino superior completo foi significantemente maior nos grupos I 

e II em relação aos grupos III e IV (p=0,001) (p=0,04) respectivamente. Estas 

mesmas diferenças foram encontradas quando analisados os anos de estudo 

da mãe do participante. Ainda foi visto que mulheres com ensino médio ou 

superior completo, casadas com homens analfabetos, entretanto não foi visto o 

contrário.  

 A maioria dos indivíduos do grupo I tinha casa própria, sendo que a 

proporção destes com casa própria foi significantemente maior do que a 

proporção dos indivíduos do grupo IV (p=0,032). Já a renda média por 

individuo do grupo I foi quase três vezes maior do que a renda do individuo do 

grupo IV, e do grupo II quase o dobro da renda do grupo III. Foi visto também 

que a relação de indivíduos que moram na mesma casa e trabalham, em 

relação ao total de moradores da residência foi de 0,76 e 0,66 nos grupos I e II 

e para os grupos III e IV foi de 0,53 e 0,33 respectivamente.  



 

 

Tabela 7  Analise sócio econômico dos grupos  

  

 

 

  Variáveis Grupo I  

N=50 

Grupo II 

N=36 

Grupo III 

N=30 

Grupo IV 

N=26 

Escolaridade do pai     

Analfabeto (%) 14 16,6 63,3** 92,3** 

Fundamental (%) 30 36,1 10 0 

Ensino Médio (%) 22 25 26,6 3,8 

Superior  (%) 

 

34 22,2 0** 3,7** 

Escolaridade da Mãe      

Analfabeto (%) 10 16,6 63,3 84,6 

Fundamental (%) 14 38,9 10 7,7 

Ensino Médio (%) 24 11,2 23,3 0 

Superior  (%) 

 

52 33,3 3,3 7,7 

Proporção de 

indivíduos que possui 

Casa própria 

 

0,45 0,58 0,73 0,77* 

Renda em salários 

mínimos/indivíduos  

3,1±1,7 2,3±1,6 1,5±1,1 1,3±1,0 

Proporção de 

indivíduos que 

trabalham/moradores  

0,76 0,66 0,53 0,3 



6.12 Analise de correlação entre os anos de estudo e renda individual 

 Foi verificado, significante correlação positiva entre os anos estudados e 

a renda do individuo em salários, para os indivíduos do grupo I (r=0,52) e para 

o grupo II (r=0,81); mas não foi encontrado para os grupos III e IV (r=0,21) e 

(r=0,32) respectivamente.  

 

 

 

Figura 4 – correlação entre anos de estudo e renda individual ( numero de 

salário mínimo) 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSSÃO 

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o estilo de vida de indivíduos 

com diferentes status sócio educacional, e dentre os principais resultados 

poderemos citar que indivíduos com menor grau de instrução têm pior estilo de 

vida, o estilo de vida melhora entre os indivíduos mais idosos. Os principais 

aspectos do estilo de vida afetado é a atividade física e comportamento 

nutricional. Os indivíduos com pior estilo de vida, tem maior risco de declarar 

que sua saúde é pior do que indivíduos de mesma idade.  

Para avaliar o estilo de vida entre indivíduos com diferente status 

educacional foi aplicado o questionário de NAHAS em relação a sua 

consistência interna. Encontrou-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,78 

este é um método seguro e validado, portanto os dados deste estudo pode 

refletir com segurança a realidade social.  

Neste estudo foi verificado que indivíduos com menor grau de instrução 

têm pior estilo de vida. O Brasil ainda tem cerca de 76 milhões de brasileiros 

que não possuem informações precisas sobre a saúde, isto mostra claramente 

que o acesso à educação é precário.  

Educação é um processo de formação e de aprendizagem socialmente 

elaborada e destinada a contribuir na promoção e integração da pessoa. 

Segundo Freire (FREIRE, 1994) a educação tem que ser recuperada como um 

vinculo estreito.” O ser humano aprende a ser humano, aprendendo os 

significados que outros humanos dão à vida, à terra, ao amor, à opressão e a 

libertação...”, já Freud (FREUD, 1914) entendia que o homem não é um ser 

naturalmente civilizado. Será somente se for educado, desde jovem, num 



ambiente propício onde poderá aprender com as pessoas, através de exemplos 

e maneiras eficazes. E Heckman (HECKMAM, 2009) afirma que quanto antes 

os estímulos vierem mais chances o jovem terá de se tornar um adulto bem 

orientado. 

Porem, não se pode esquecer que educação não é apenas instrução, 

ser culto, ter conhecimento aprofundado das coisas, sejam eles práticos, 

teóricos, científicos e artísticos, mas o socializar, ensinar a pensar, transmitir 

uma formação ética aos indivíduos são componentes intrínsecos da educação 

(VILLAMARIN, 2002). 

Formar um ser humano racional e civilizado não é tarefa das mais fáceis, 

uma vez que cada individuo aprende de formas diferentes e variadas uns dos 

outros. (VILLAMARIN, 2002), e se desenvolve num ambiente cultural elaborado 

através de um processo histórico, social, religioso, psicológico, político, 

econômico, filosófico, etc, único (FREUD, 1914). 

Segundo Romanelli (ROMANELLIi, 1995) a educação para o 

desenvolvimento, numa realidade complexa, como é a brasileira, teoricamente 

não é um contexto fácil de construir, já que se trata de pensar a educação num 

contexto profundamente marcado por desníveis, pois a ação educativa 

processa-se de acordo com a compreensão que se tem da realidade social em 

que se está imerso.  

E muitos estudantes precocemente são obrigados por questões 

econômicas, familiares e sociais, necessitarem se inserir no mercado de 

trabalho. Para estes indivíduos é uma tarefa difícil concluir os estudos 

considerando todas as dificuldades do dia-a-dia, o cansaço do trabalho, o 



trajeto desgastante, a alimentação inadequada, somados a um ensino pouco 

atrativo que não dialoga com a realidade. Fazendo com que muitos se sintam 

desestimulados e optem a abandonarem os estudos muitas vezes, ingressam 

em círculos viciosos de subempregos que não lhes promovem o mínimo 

necessário para uma vida digna e que acentua ainda mais as desigualdades 

sociais. 

 Além de serem colocados à margem de piores possibilidades de renda, 

os jovens sem acesso a uma educação de qualidade ainda se colocam a 

margem do exercício de uma cidadania, portanto não se pode requerer que 

estes tenham um estilo de vida saudável ou mesmo conhecimento sobre este 

tema.  

Também vimos em nosso estudo que o estilo de vida melhora entre os 

indivíduos mais idosos. À medida em que o indivíduo avança na sua idade, as 

prioridades na vida vão mudando e a necessidade  de buscar em pessoas mais 

experientes conselhos e orientações. De acordo com a experiência que vai 

acumulando ao longo dos tempos, vai fazendo com que reflita sobre a nova 

condição de estilo de vida em que se encontra. 

O estilo de vida é influenciado pela vivencia familiar, pelo aspecto de 

saúde e pelo aspecto doença de pessoas do convívio, uma vez que as pessoas 

tendem a reproduzir situações semelhantes às de amigos e pessoas próximas 

do seu convívio, (ROMANELLI, 1995) declarou que o individuo busca pela 

melhoria baseado na sua vivencia junto aos parentes e/ou amigos ou até 

mesmo pela influencia da mídia.  



As pessoas passam por muitos aprendizados ao longo de suas vidas, de 

diferentes maneiras e momentos, o que se aprende e como se aprende é 

diferente e muito diverso em cada lugar em que se vivencia, e na convivência 

com os mais experientes que se aprende a maneira mais adequada de se 

comportar na família e na sociedade. Parece que o somatório destes 

aprendizados faz com que o individuo adote hábitos de vida mais saudáveis 

como realizar atividades físicas, alimentar-se com alimentos mais funcionais, 

além de um comportamento social com menos riscos. 

Porem os jovens dos tempos modernos tendem a viver a vida como se 

ela fosse eterna e acham que ao fazerem escolhas erradas hoje, terão 

bastante tempo para corrigir, mostraram claramente em uma revisão 

sistemática que o estilo de vida vivido nos primeiros 40 anos são determinantes 

para o surgimento de doenças crônicas não transmissível, e  de acordo com 

estudos efetuados na Holanda, expectativa de vida foi um fator de baixo 

atributo para a mudança de hábitos para se obter um melhor estilo de vida 

(EXAME, 2013) porem a realidade é bem diferente, pois o tempo passa muito 

rápido. 

Foi visto em nossos resultados que os aspectos mais acometidos no 

estilo de vida, são inatividade física e o comportamento alimentar inadequado. 

Maus hábitos como o uso de tabaco, álcool, drogas, sedentarismo, sobrepeso, 

estão diretamente ligados ao desenvolvimento de várias doenças como, 

colesterol elevado, hipertensão e doenças cardiovasculares; (BEAGLEHOLE, 

2007) estes hábitos são mais frequentes em indivíduos com menos de 

quarenta anos e justifica-se esta maior frequência nesta população, pois 



geralmente são indivíduos sadios e os primeiros sinais surgem por volta da 

quinta década de onde os indivíduos refletem mais nas condições de saúde.  

Os padrões de atividade física começaram a ser estudados 

recentemente no Brasil; portanto, tendências seculares de gasto de energia 

são desconhecidas. Em 1996–97, uma pesquisa nacional mostrou que apenas 

3,3% dos adultos brasileiros relataram realizar o nível mínimo recomendado de 

trinta minutos de atividade física durante o período de lazer, por pelo menos 

cinco dias por semana (MONTEIRO, 2003). Auto-relatos registrados em 

pesquisas Vigitel sugerem que os níveis de atividade física melhoraram para 

14% em 2006 e se mantiveraM até 2009, estes dados são explicativos dos 

motivos pelos quais um dos aspectos mais comprometidos no estilo de vida é a 

inatividade física ( IBGE, 2010). 

Outro aspecto importante mostrado em nosso estudo foi o 

comportamento alimentar. No momento, o Brasil não possui inquéritos 

nacionais periódicos sobre padrões dietéticos. Dados obtidos em quatro 

grandes pesquisas representativas sobre compras de alimentos pelas famílias, 

realizadas em áreas metropolitanas do Brasil entre meados da década de 1970 

e meados da década de 2000, sugerem uma redução na compra de alimentos 

tradicionais básicos, como arroz, feijão e hortaliças, e aumentos notáveis (de 

até 400%) na compra de alimentos processados, como bolachas e biscoitos, 

refrigerantes, carnes processadas e pratos prontos.  

No mesmo período, a proporção de energia proveniente de gorduras no 

total dos alimentos adquiridos aumentou de 25,8% para 30,5%, e a energia 

proveniente de gorduras saturadas aumentou de 7,5% para 9,6% (LEVY, 2009). 



Estimativas nacionais sobre ingestão de sódio mostram um consumo 

diário de cerca de 4gm por pessoa, duas vezes a ingestão máxima 

recomendada (SARNO, 2002-2003). Açúcar adicionado corresponde a 16% da 

energia total disponível. De acordo com uma pesquisa nacional sobre gastos 

das famílias com alimentos, realizada em 2003, foi um aumento de 18%, 

segundo dados de folhas de balanço de alimentos no mesmo ano, (FAO, 2004) 

excedendo a ingestão máxima recomendada em 60–80%.  

Embora não exista qualquer estimativa sobre a ingestão de gorduras 

trans no Brasil, teores excessivos de ácidos graxos trans estão presentes em 

vários alimentos processados, tais como batatas fritas, sorvetes e bolachas.86 

Pesquisas antropométricas domiciliares com representatividade nacional, 

realizadas periodicamente desde meados da década de 1970, revelam um 

aumento substancial da frequência de excesso de peso. O aumento difere 

segundo a faixa etária, o sexo, o status socioeconômico e o período (CONDE, 

2010 e MONTEIRO, 2002-2010). 

Por fim vimos que indivíduos com pior estilo de vida tem tendência maior 

de declarar que a própria saúde é pior do que a de indivíduos de sua mesma 

faixa etária. Todo ser humano tem condições de auto perceber seu estado de 

saúde, mesmo não tendo acesso a informações sobre princípios de saúde 

sabemos que precisamos nos hidratar, nos alimentar, descansar, A auto-

percepção do estado de saúde (muitas vezes também designada por auto-

avaliação do estado de saúde ou auto-apreciação do estado de saúde), 

enquanto indicador subjetivo, complementa indicadores do estado de saúde 

mais objetivos como a mortalidade e a morbidade. À auto-percepção do estado 

de saúde é reconhecida, assim, grande importância como indicador do estado 



de saúde das pessoas porque mede a percepção subjetiva do estado físico e 

mental, é independente das interpretações médicas dos sintomas e é também 

um importante preditor da mortalidade bem como da utilização dos serviços de 

saúde (ROHLFS et al., 2000; SIMON et al., 2005; PIKÓ et al., 1997; PINHEIRO 

et al., 2002).  

Este estudo traz importantes aplicações clínicas, sobretudo, o aspecto 

de que o cidadão mais bem informado cuida melhor do seu estilo de vida e 

portanto, previne ou posterga o surgimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, sendo que informar ou educar o cidadão contribuirá para melhor 

qualidade de saúde do mesmo. 

As limitações deste estudo estão relacionadas ao fato de não termos 

realizado uma avaliação clinica e laboratorial mais completa da saúde dos 

indivíduos participantes, bem como não poderemos estender estes resultados 

para a população geral, visto que nossa população foi constituída de 

moradores da região de Capão Redondo na zona Sul da Cidade de São Paulo 

que é caracterizado por alta desigualdade sócio educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSÂO 

 Neste estudo com 142 indivíduos, moradores da região de Capão 

Redondo na Cidade de São Paulo, com diferentes status educacional nos leva 

a concluir que indivíduos com maior nível educacional tem melhor estilo de vida 

do que indivíduos com menor status educacional. Os indivíduos com pior estilo 

de vida tem a percepção de que sua saúde é pior do que indivíduos de sua 

mesma idade e os principais componentes do estilo de vida que são mais 

comprometidos são a atividade física e o estilo alimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades 

Ano: 2014-2015 

Ago-

Set/2014 

Out-Nov-

Dez/2014 

Jan-

Fev/2015 

Março/2015 

Elaboração do 

projeto 

    

Envio ao CEP     

 Questionários 

(coleta dados) 

    

Estatística     

Análise dos 

resultados 

    

Atualização do 

projeto e 

publicação 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ORÇAMENTO DO PROJETO 

Atividades Valor em R$ 

Impressão de 

Questionários 

200 

Impressão de TCLEs 30 

Submissão do 

trabalho para 

periódico  

500 

Total de gastos 730,00 
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12. ANEXOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (em duas vias) 
 
      Você está sendo convidado(a) para participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada “influencia do status educacional no estilo de vida de adultos 

moradores da região sul da cidade de São Paulo ” Esta pesquisa pretende 

averiguar se o estilo de vida pode ser influenciado por status intelectual ou 

nível de conhecimento e está sobre responsabilidade do pesquisador Sergio 

Mitio Tagami. A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma, você 

irá responder a um questionário sobre perfil do estilo de vida individual, 

contendo perguntas sobre seus hábitos alimentares, atividade física, 

comportamento preventivo à doenças, relacionamento sociais e estresse. Um 

segundo questionário chamado “Escala Perfil de Estilo de Vida Individual” 

também deverá ser respondido por você, para avaliar seu estilo de vida no 

último mês e o terceiro questionário sobre o nível sócio econômico cultural. 

Esses questionários permitirão determinar a associação entre o seu estilo de 

vida e a sua saúde. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória e você 

pode desistir em qualquer momento se desejar, sem ser prejudicado(a) por isso. 

Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa 

do estudo. Você não terá qualquer custo financeiro ao participar deste estudo e, 

também, não receberá pagamento por participar do mesmo.  Me foi esclarecido 

que este estudo não oferece riscos, visto que não serei posto em ambientes ou 

condições de risco a saúde. Os benefícios podem não ser diretamente comigo 

mas poderemos beneficiar outras pessoas, visto que estes resultados podem 

influenciar a outros adotarem um bom estilo de vida. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados apenas com propósitos científicos, preservando-se a 

confidencialidade de seus dados pessoais. Caso você tenha dúvidas sobre o 

comportamento dos pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas na 

pesquisa que não constam neste termo e caso se considere prejudicado(a) na 

sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o pesquisador 

Sergio Mitio Tagami cel. 99821-3596, ou também pode consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa do UNASP, por meio do telefone (11) 2128-6230. Ou pelo 

email cep@unasp.edu.br 



 Após ter recebido todas as informações relacionadas ao estudo 
eu, ____________________________________________________________ 
certifico que o Sr(a). __________________________________________ 
respondeu a todas as minhas perguntas sobre o estudo e minha condição, e eu, 
voluntariamente, aceito participar deste projeto, pois reconheço que 
compreendi por completo a pesquisa, recebi informações sobre a aplicação de 
questionários, na qual estarei envolvido(a), bem como fui informado(a) sobre os 
riscos e benefícios  esperados. Sei que posso retirar-me do estudo a qualquer 
momento. Entendi que ao participar do estudo responderei a questionários que 
irão avaliar meu estado de saúde e que todas as informações a meu respeito 
serão confidenciais. Foi-me garantido que não terei gastos em participar do 
estudo. 

Concordo que os meus dados obtidos neste estudo sejam utilizados 
para fins de pesquisa científica. Declaro, ainda que assinei duas vias deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que recebi uma cópia do 
presente.  
      Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei 
um cópia deste termo.  

São Paulo, ____/____/________ 

Nome do(a) participante:___________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Pesquisadores:  
Sergio Mitio Tagami 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Dr. Elias F. Porto (orientador) 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Participante (aluno-estagiário): 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 
 

       DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo 

de Consentimento, cumprindo as exigências contidas nas alíneas acima 

elencadas e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre 

e esclarecido do declarante acima qualificado para a realização desta pesquisa. 

São Paulo, ____/____/________ 

 

___________________________ 

Pesquisador: Sergio Mitio Tagami 

Tel: 99821-3596 

Email: mitio.tagami@ig.com.br 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
 
Perfil do Estilo de Vida Individual  
O ESTILO DE VIDA corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem 
as atitudes, valores e oportunidades das pessoas. Estas ações têm grande 
influência na saúde geral e na qualidade de vida de todos os indivíduos (12).  
Os itens abaixo representam características do estilo de vida, relacionadas ao 
bem-estar individual. Manifeste-se sobre cada afirmação considerando a 
escala:  
[0] absolutamente não faz parte do seu estilo de vida;  
[1] às vezes corresponde ao seu comportamento;  
[2] quase sempre verdadeiro no seu comportamento;  
[3] a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo 
de vida.  
Componente: Nutrição  
a. Sua alimentação diária inclui pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças. [ ].  
b. Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces. [ ].  
c. Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo.  
[ ].  
Componente: Atividade Física  
d. Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas / 
intensas, de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana. [ ].  
e. Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam 
força e alongamento muscular. [ ].  
f. No seu dia-a-dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, 
preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador. [ ].  
Componente: Comportamento Preventivo  
g. Você conhece sua PRESSÃO ARTERIAL, seus níveis de COLESTEROL, e 
procura controla-los. [ ].  
h. Você NÃO FUMA e NÃO INGERE ÁLCOOL (OU INGERE COM 
MODERAÇÃO). [ ]. 
 i. Você respeita as normas de trânsito (como pedestre, ciclista ou motorista); 
se dirige usa sempre o cinto de segurança e nunca ingere álcool. [ ]. 
Componente: Relacionamentos  
j. Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos. [ ].  
k. Seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas em grupo, 
participação em associações ou entidades sociais. [ ].  
l. Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente 
social. [ ].  
Componente: Controle do Stress  
m. Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar. [ ].  
n. Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado. [ ]  
o. Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho como tempo dedicado ao lazer. 
[ ]  
Considerando suas respostas aos 15 itens, procure colorir a figura abaixo, 
construindo uma representação visual do seu estilo de Vida atual.  

 Deixe em branco se você marcou zero para o item;  

 Preencha do centro até o primeiro círculo se marcou [1];  

 Preencha do centro até o segundo círculo se marcou [2];  



 Preencha do centro até o terceiro círculo se marcou [3].  
 
Data ___/___/______  
 
 
 

 



ANEXO B 

Questionário de fatores relacionados ao Estilo de Vida 

Parte 1 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade:______________________ 

Peso:__________Kg                        Altura:________m 

Sexo: (   )F    (  )M 

Estado Civil:____________________   

Nacionalidade:______________________________ 

Profissão:________________________   

Possui alguma religião: (  ) Sim (  ) Não 

Possui alguma Doença Crônica não Transmissível: (  )Sim 

Qual:______________________ 

Fumante: (  ) Sim   (  ) Não    Quantos maços por 

dia:_______________________________   Etilista: (  ) Sim  (  )Não   

Quantas vezes por semana:_______________________________ 

Pratica Atividade Física quantas vezes por 

semana:________________________________ 

Você se considera vegetariano? (  )Sim  (  )Não (alimentação ovo lacto 

vegetariana) 

Você dorme quantas horas por dia__________________ 

Quantas vezes por dia você bebe pelo menos um copo de 

água?__________________ 

Você vai regularmente ao médico: (  ) Sim  (  )Não (1 vez ao ano) 

Você mora com sua família: (  )Sim  (  )Não 

Você se considera uma pessoa estressada: (  ) Sim (  ) Não 

Você vive em algum ambiente estressante: (  ) Sim (  ) Não 

Em relação as pessoas de sua mesma idade, você considera a sua saúde: 

(  ) Muito pior   (  )Pior   (   )Igual  (  ) Melhor   (   ) Muito Melhor 

Em relação ao ano passado a sua saúde está: 

(  ) Muito pior   (  )Pior   (   )Igual  (  ) Melhor   (   ) Muito Melhor 

 

Você acha que seu estilo de vida é:   

(  ) Saudável/Regrado (  ) Comum (  ) de Risco/Extravagante 



Você já foi fumante antes? (  )Sim (  )Não 

Á quanto você parou de fumar:_______________________________________ 

O que levou você a parar de fumar: 

(  ) Suspeita de alguma doença  (  ) Recomendação médica (  ) Diagnóstico 

estabelecido (  ) Religião (  )Opção própria  (  ) Preconceito Social  (  ) Outros 

______________________ 

Você já fez uso de bebida alcoólica antes? (  )Sim (  )Não 

Á quanto você parou de fazer uso de bebida alcoólica:___________________ 

O que levou você a para de fazer uso de bebida alcoólica: 

(  ) Suspeita de alguma doença  (  ) Recomendação médica (  ) Diagnóstico 

estabelecido (  ) Religião (  )Opção própria  (  ) Preconceito Social  (  ) Outros 

______________________ 

O que motivou você a praticar atividades físicas: 

(  ) Suspeita de alguma doença  (  ) Recomendação Médica (  ) Diagnóstico 

estabelecido  (  )Opção própria  (  ) Estética  (  ) Outros ___________________ 

Á quanto você pratica Atividade Física:______________________________  

O que motivou você a ter uma alimentação vegetariana: 

(  ) Suspeita de alguma doença  (  ) Recomendação médica (  ) Diagnóstico 

estabelecido (  ) Religião (  )Opção própria  (  ) Estética  (  ) Religião (  ) Outros 

___________ 

Á quanto você é vegetariano:________________________________________ 

Á quanto tempo você vai ao médico regularmente (1 vez por ano):__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SOCIO ECONOMICO E CULTURAL (INET) 

 

Nome:______________________________________________________ 

 

Idade: 

21 a 24 anos (   ) 

25 a 29 anos (   ) 

30 a 39 anos (   ) 

39 a 60 anos (   ) 

 

Sexo:  

Masculino (   ) Feminino (   )  

 

Estado Civil: 

Solteiro (   ) 

Casado (   ) 

Divorciado/Desquitado/separado (   ) 

Viúvo (   ) 

Outro (   ) 

 

Local de Moradia: 

Cidade:______________________________ Bairro:_____________________ 

Meio de Transporte que utiliza: 

Ônibus (   ) Carro (   ) Moto (   ) A pé (   ) Outro meio de transporte (   ) 

 

 

Nível de instrução 



Analfabeto (   ) 

1º Grau/Primário completo (   ) 

1º Grau/Primário Incompleto (   ) 

2º Grau/Secundário completo (   ) 

2º Grau/Secundário incompleto (   ) 

Superior completo (   ) 

Superior incompleto (   ) 

 

Qual o nível de escolaridade do Pai? 

Analfabeto (   ) 

1º Grau/Primário completo (   ) 

1º Grau/Primário Incompleto (   ) 

2º Grau/Secundário completo (   ) 

2º Grau/Secundário incompleto (   ) 

Superior completo (   ) 

Superior incompleto (   ) 

 

Qual o nível de escolaridade da Mãe? 

Analfabeta (   ) 

1º Grau/Primário completo (   ) 

1º Grau/Primário Incompleto (   ) 

2º Grau/Secundário completo (   ) 

2º Grau/Secundário incompleto (   ) 

Superior completo (   ) 

Superior incompleto (   ) 

 

Condições Econômicas 

Mora com os Pais? Sim (   ) Não (   ) 



É dependente? Parcialmente (   ) Totalmente (   ) 

Tem carro? Sim (   ) Não (  ) 

Tem Moto? Sim (   ) Não (   ) 

Tem casa própria? Sim (   ) Não (   ) 

Tem computador? Sim (   ) Não (   ) 

 

Atividade Econômica 

Trabalha? Sim (   ) Não (   ) 

Setor onde Trabalha 

Governo (   ) Setor privado (   ) ONG (   ) Propriedade Rural (   ) Autônomo (   ) 

 

Renda Mensal do Trabalho 

Menos de 1 salário mínimo (   ) 

1 a 2 Salário mínimo (   ) 

2 a 3 Salário mínimo (   ) 

3 a 4 Salário mínimo (   ) 

4 a 5 Salário mínimo (   ) 

Acima de 5 Salário mínimo (   ) 

Recebe mesada dos pais? Sim (   ) Não (   ) 

 

Atividades Culturais 

Como você se mantém informado? 

TV (   ) Jornal (   ) Rádio (   ) Revista (   ) Internet (   ) 

 

 

Qual o seu lazer preferido? 

Teatro (   ) Cinema (   ) Balada (   ) Futebol (   ) Praia (   ) Shows Musicais (   ) 

Outro, qual?___________________________________________________ 



 

Inclusão digital 

Sabe usar o comutador? Sim (   ) Não (   ) 

Onde Utiliza o computador? 

Casa (   )Trabalho (   ) Lanhouse (   ) Infocentro/CDC (   ) 

Tem acesso à iternet? Sim (   ) Não (   ) 

 

Sabe utilizar: 

Windows: Bem (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

Word: Bem (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

Excel: Bem (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

Power Point: Bem (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

Internet: Bem (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


