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APRESENTAÇÃO 

 Seguindo as normas do regimento do Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, esta dissertação de 

mestrado está disposta em cinco partes: projeto de pesquisa, relatório do 

trabalho de campo, artigo original a partir dos dados coletados em campo, 

relatório de imprensa e anexos. 

 O volume foi elaborado pelo mestrando Bruno Iorio Könsgen, sob 

orientação da professora Elaine Tomasi e coorientação do professor Bruno 

Pereira Nunes. O projeto foi defendido na data de 19 de Setembro de 2017, 

tendo como revisor o professor Luiz Augusto Facchini (Universidade Federal de 

Pelotas). Fazem parte da banca avaliadora do volume final os professores Luiz 

Augusto Facchini e Alitéia Santiago Dilelio (Universidade Federal de Pelotas). 

 O artigo original intitula-se: “Utilização de serviços de saúde e fatores 

associados em universitários do ensino federal do sul do Brasil”. Este teve 

como população-alvo ingressantes da Universidade Federal de Pelotas no ano 

de 2017, com 18 anos ou mais. 

 Entre o projeto de pesquisa e a construção do artigo um dos objetivos 

específicos não pode ser atendido, visto que o serviço oferecido na 

Universidade acabou sendo encerrado antes mesmo de começar o trabalho de 

campo. 
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1 Introdução 

O sistema de saúde que atende, atualmente, toda a população brasileira 

é o Sistema Único de Saúde (SUS). Com a Constituição de 1988, os brasileiros 

passaram a ter direito ao atendimento através deste sistema. Estima-se que, 

aproximadamente, 152 milhões de pessoas têm no SUS o seu único acesso 

aos serviços de saúde. A atenção integral à saúde é um direito de todos, desde 

os primeiros momentos de vida. Neste sentido grande parte da população, 

senão toda, procura – alguma vez na vida – atendimento público nos diversos 

tipos de serviços de saúde [1].  

Fatores como oferta e a demanda implicam diretamente na busca por 

serviços. Seu acesso e a utilização dependem de um conjunto de elementos 

que podem ser divididos em determinantes. Pelo lado da oferta, a pré-condição 

mais importante é a existência dos serviços. A partir disso modula-se a questão 

da acessibilidade geográfica, cultural, econômica e organizativa. Pelo lado da 

demanda o principal determinante de uso é o estado e a necessidade de 

saúde. A necessidade percebida, ou seja, a identificação de um problema pelo 

usuário é o motor mais importante da demanda e se sobrepõe, normalmente, a 

outros aspectos demográficos e sociais. Estes fatores influenciam o modo e a 

quantidade de consumo de serviços de saúde no âmbito populacional [2]. 

Normalmente, crianças e idosos estão entre os grupos populacionais 

que mais utilizam os serviços de saúde [3] por apresentarem mais condições 

que requerem atenção (puericultura e manejo de doenças crônicas, por 

exemplo). De forma geral as características sociais, culturais e individuais 

estabelecem a demanda para populações específicas, seja a nível municipal ou 

mesmo nacional. Para exemplificar, no estudo de Dias-da-Costa e 

colaboradores (2008) [4], realizado em 2004 e 2005, com população de adultos 

jovens de Pelotas/RS – 23 anos – os autores constataram que adultos jovens 

estão mais propensos a acidentes, violências e problemas decorrentes do 

consumo de drogas lícitas ou ilícitas do que as demais faixas etárias. Estas 

causas – externas – estão entre os cinco principais motivos de consulta nos 

serviços. Além disto, o mesmo estudo destaca que nesta população as 

mulheres consultam mais que os homens e que a utilização de serviços de 

saúde foi mais frequente entre os jovens de cor de pele branca, com renda 
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familiar de 6,1 a 10 salários mínimos ao nascimento, assim como os que foram 

classificados como nunca pobres em 1982 ou 2004-5. Além disso, a consulta 

com profissional de saúde foi mais frequente entre os jovens que concluíram o 

ensino médio [4]. 

Neste mesmo sentindo, quando a população é categorizada em grupos 

etários, percebe-se uma mudança nas demandas por tipo de serviços. 

Segundo Kisa (1999) [5], entre estudantes, e mais especificamente entre os 

universitários, a maior parte das buscas por serviços de saúde ocorre por 

motivos de doença, para realização de exames diagnósticos ou para 

continuidade de tratamentos. Porém esta população, em especial, carece de 

um atendimento integral que possa abordar desde as condições mais comuns 

de saúde, até os problemas mais sérios como questões de saúde mental.  

Somado à importância da manutenção da saúde dos adultos jovens, a 

escassez de estudos que avaliem a utilização de serviços de saúde por 

ingressantes em universidades o torna ainda mais necessário. Desta forma o 

objetivo do presente estudo é investigar a utilização de serviços de saúde e 

fatores associados em ingressantes de uma universidade federal do Sul do 

Brasil.  

 

 

2 Marco Teórico 

 Definir o uso de serviços de saúde parece uma tarefa simples, porém 

existe uma série de fatores que determinam e influenciam este comportamento, 

tornando-o de complexo entendimento. Os modelos teóricos sobre utilização de 

serviços de saúde indicam a existência de fatores capacitantes que dizem 

respeito à possibilidade do indivíduo acessar os serviços de saúde (plano de 

saúde, instalações, equipamentos, profissionais de saúde, indivíduos que 

tenham os meios – renda, locomoção e tempo –  e as informações necessárias 

para chegar aos serviços e utilizá-los) e fatores predisponentes que estão 

ligados à suscetibilidade do uso de serviços de saúde (demográficos, culturais 

e de crenças ou percepções em saúde). Ambos explicam e influenciam a 

utilização de serviços [6]. 
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As políticas de saúde influenciam a organização do sistema de saúde, 

as formas de financiamento, a composição dos setores público e privado, a 

composição tecnológica e a localização geográfica dos serviços nos diferentes 

níveis de complexidade. Esses fatores, associados à cultura médica local, à 

natureza jurídica de cada prestador de serviço e ao seu modelo de gestão, 

interferem no tipo, na quantidade e na qualidade dos serviços disponibilizados 

para a população, bem como no tipo e na quantidade de recursos humanos e 

tecnológicos disponíveis [3]. A combinação entre determinantes vinculados à 

política de saúde, aos serviços de saúde (estruturas, recursos humanos e 

processos) e ao estado de saúde da população afeta o desempenho do 

sistema de saúde [7]. 

As necessidades de saúde estão relacionadas ao estado de saúde de 

indivíduos e grupos populacionais, de forma que a percepção de uma 

necessidade pelo indivíduo ou por profissionais de saúde implica diretamente 

na forma como a pessoa avalia seu estado de saúde. É um conceito relativo, 

pois varia entre pessoas, grupos, culturas e ao longo do tempo. As 

necessidades podem gerar busca por serviços, que logo tornam-se demanda 

para o sistema de saúde. Esta busca por serviços de saúde depende da 

existência de recursos para produzir os serviços adequados ao atendimento  

do indivíduo. Se esta demanda não é satisfeita, caracteriza-se como falta de 

acesso. Porém se o indivíduo tem sua demanda satisfeita, chama-se isto de 

utilização [8]. 

Segundo Carr-Hill et al (2004)[3],  

“a disponibilidade de serviços afeta a utilização de serviços de saúde 
da população de duas maneiras: a insuficiência da oferta implica 
demanda não satisfeita e características da oferta podem induzir 
demanda. Por sua vez, a oferta é também determinada pelas 
necessidades de saúde da população e pela utilização atual e 
passada de serviços de saúde. Existe, portanto, simultaneidade na 
explicação da oferta e da utilização de serviços de saúde.” 

Por outro lado, características da oferta de serviços podem limitar a 

utilização de serviços de saúde para pessoas que deles necessitam por 

barreiras de acesso ou estimular a utilização de serviços por pessoas que 

deles não necessitam por indução da demanda [3]. 

Desigualdades sociais nas condições de saúde, no acesso e na 

utilização de serviços de saúde expressam oportunidades diferenciadas em 
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função da posição social do indivíduo caracterizando situações de injustiça 

social que representam iniquidades. Os grupos socialmente menos 

privilegiados apresentam maior risco de adoecer e de morrer, e menor a 

atenção recebida se comparados aos grupos socialmente mais privilegiados. 

Uma estratégia para aumentar a utilização neste grupo consiste em facilitar o 

acesso da população de baixa renda aos bens e serviços [9].   

A utilização de serviços de saúde apresenta padrões universais que 

refletem características biológicas, comportamentais e de percepção de doença 

entre grupos etários e gêneros. Ela é mais intensa nos extremos do ciclo da 

vida, períodos de maior vulnerabilidade biológica. De maneira geral, as 

mulheres utilizam mais serviços de saúde do que os homens. Em parte este 

fator é explicado pela diferença no perfil de necessidades entre os sexos, 

sendo que as mulheres têm grande utilização associada à gravidez e ao parto. 

Além disso, as mulheres tendem a referir mais problemas de saúde que os 

homens, o que pode indicar diferença na percepção de necessidades e procura 

por cuidados de saúde [3].  

O conceito de utilização de serviços de saúde não pode vir separado do 

acesso, uma vez que ele intermedia a relação entre a procura e a entrada no 

serviço. Refere-se às características da oferta de serviços de saúde que 

facilitam ou obstruem a sua utilização por potenciais usuários e exprime a 

capacidade da oferta de produzir serviços e de responder às necessidades de 

saúde da população. 

Por fim, a utilização de serviços de saúde corresponde a todos os 

contatos diretos com os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas) envolvidos na realização de 

procedimentos preventivos, diagnósticos, terapêuticos ou de reabilitação. Ela 

resulta de uma interação entre o comportamento do indivíduo que procura 

cuidado, os serviços a ele disponíveis e o profissional da saúde, que é quem 

mais define, o tipo e a intensidade de serviços requeridos para responder aos 

problemas de saúde. Ainda aqui pode-se ressaltar os contatos iniciais 

(influenciados por características das pessoas) e os cuidados subsequentes ou 

de continuidade (dependem mais das características dos profissionais de 

saúde) [3].  
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Figura 1. Modelo Teórico 

 

3 Justificativa 

A avaliação da utilização de serviços de saúde entre a população 

universitária é relevante pois, apesar dessa população ser considerada mais 

saúdável e buscar menos os serviços de saúde – mesmo que as instituições 

possam dispor de atendimentos preventivos [10], nesta fase da vida, a exigência 

de dedicação aos estudos e carga emocional faz com que aumentem os níveis 

de ansiedade, tensão e stress. Hábitos saudáveis como alimentação 

equilibrada e prática regular de atividades físicas são, muitas vezes, deixados 

em segundo plano e também interferem diretamente na manutenção da saúde 

dos jovens. Por outro lado, comportamentos de risco para a saúde, como 

tabagismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas também 

costumam ser frequentes no início da vida adulta [11]. 
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Nos EUA, Cooper (1960)[12] apontou que estudantes vindos de outras 

localidades utilizam, em média, pelo menos duas vezes mais os serviços de 

saúde do que os locais. Isto deve-se ao fato de que o estudante que vai morar 

fora do seu lugar de origem acaba por sair da zona de conforto, demandando 

maior autonomia e autocuidado. No Brasil, o novo formato para ingresso em 

universidades públicas, em vigor desde 2010, impõe a necessidade de 

adaptação dos ingressantes – que saem da sua localidade para estudar em 

outras cidades ou até em diferentes estados, incluindo aspectos ambientais e 

culturais. 

O contato com serviços de saúde que focassem na promoção da saúde 

e na prevenção de doenças seria desejável para esta parcela da população e o 

estudo pode identificar fatores associados a esta utilização. 

Estudos sobre a utilização de serviços de saúde podem contribuir para a 

organização da assistência, uma vez que permitem o estabelecimento de 

níveis de cobertura e identificação de grupos populacionais excluídos [4]. 

Desta forma, o presente estudo contribuirá para avanços em políticas de 

saúde que atendam melhor a população universitária, seja em nível 

institucional ou municipal.  

 

 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo Geral 

Avaliar a utilização de serviços de saúde por ingressantes da 

Universidade Federal de Pelotas no primeiro semestre de 2017. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Mensurar a prevalência de utilização dos serviços nos últimos doze 

meses; 

• Identificar fatores demográficos, socioeconômicos, comportamentais 

e de saúde associados à utilização; 

• Descrever, para quem utilizou serviços de saúde nos últimos doze 

meses: 

     → a frequência de utilização no período; 
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     → o(s)tipos de serviço(s) de saúde mais utilizado(s); 

     → o(s) principais motivo(s) da utilização dos serviços; 

     → o tipo de financiamento pelo último atendimento (convênio, 

particular ou SUS); 

• Descrever o conhecimento e uso do Programa de Assistência à 

Saúde do Servidor e do Aluno (PROASA – UFPel); 

 

 

5 Hipóteses 

A prevalência de utilização de serviços de saúde nos últimos doze 

meses será de aproximadamente 15%; 

Mulheres, de cor de pele branca, maior idade, com maior renda  e 

alunos vindos de outras localidades relatarão maior utilização de serviços de 

saúde; 

Em média, a frequência de utilização nos últimos doze meses será de 

dois contatos; 

Os serviços utilizados mais relatados serão: ambulatórios (50%), 

serviços de pronto atendimento – incluindo pronto-socorro – (30%), e Unidades 

Básicas de Saúde (10%);  

Entre os principais motivos para a utilização estarão: consulta de rotina 

ou prevenção (28%), alguma doença ou lesão (27%);  

O tipo de financiamento mais utilizado será por convênio; 

Aproximadamente 60% dos participantes relatará conhecer o serviço da 

UFPel – PROASA; 
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6 Revisão de Literatura 

A revisão da literatura objetivou selecionar artigos que incluíssem 

descritores relacionados à utilização de serviços de saúde por universitários, a 

partir do Medical Subject Heading (MeSH) e dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). As buscas foram realizadas nas bases de dados PUBMED e 

LILACS.  

Na base LILACS foram encontradas apenas cinco referências com os 

termos utilizados, porém nenhuma foi incluída. A exclusão destes estudos 

justificou-se pela falta de relação com a temática do estudo. Já na PUBMED 

foram identificados artigos passíveis de serem úteis para o presente estudo 

que estão descritos na Figura 2. Os limites aplicados foram: ano de publicação 

(últimos 10 anos); idiomas (português, inglês e espanhol) e faixa etária (19 

anos ou mais). 

Também foram consultados documentos do Ministério da Saúde, a base 

de dados do Google Acadêmico e as próprias referências dos artigos 

selecionados. Alguns dos artigos encontrados e os selecionados para a revisão 

e demais partes da estrutura do projeto estão na Figura 7. 

 

 

Bases de 

dados 
Termos utilizados 

Nº de 

referências 

localizadas 

Limites 

utilizados 

Nº de 

referências 

selecionadas 

para leitura 

de títulos 

PUBMED 

“health services” 

(MESH Terms) OR 

“health facilities” 

(MESH Terms); 

AND “utilization”; 

AND “students” 

(MESH Terms) 

1105 

Português, 

Inglês e 

Espanhol / 

Últimos 10 

anos / 19 

anos ou + 

293 

LILACS 

“health services 

adolescent” AND 

“utilization” 

5 

Português, 

Inglês e 

Espanhol / 

Últimos 10 

anos 

0 

Figura 2. Resultados da busca bibliográfica 
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Através dos artigos selecionados, referências e documentos 

consultados, foi possível dividir a revisão da literatura em três grandes tópicos 

que englobam o assunto proposto para a dissertação. O primeiro diz respeito 

ao sistema de saúde, onde é apresentada a sua organização, composição, 

serviços disponíveis e o que rege o sistema de saúde no Brasil. No segundo 

tópico comenta-se um pouco a respeito da dinâmica dos serviços de saúde 

(como por exemplo questões de oferta e demanda). Já o último tópico abarca o 

foco principal da pesquisa que é a concretização da utilização de serviços de 

saúde e seus fatores associados, onde a revisão aponta como se dá esta 

utilização (quais as populações mais utilizam, quais serviços mais utilizam, os 

motivos, frequência, etc.). Além disso, contém um subtópico onde é 

apresentado um breve panorama sobre quais serviços de saúde a cidade de 

Pelotas possui e quantos. 

 

 

6.1 Sistema de saúde 

Sistemas de saúde são construções sociais cujo objetivo é garantir 

meios adequados para que os indivíduos façam frente a riscos sociais, como o 

de adoecer e necessitar de assistência, para os quais, por meios próprios, não 

teriam condições de prover. Desta forma, os sistemas de saúde têm como 

compromisso primordial garantir o acesso aos bens e serviços disponíveis para 

a manutenção e a recuperação da saúde dos indivíduos [13]. 

O princípio da equidade no acesso orienta os sistemas de saúde de 

vários países, e é uma importante questão particularmente em países com 

sistemas de saúde financiados pelo setor público[14]. Grande parte dos 

sistemas de saúde dos países da União Européia orienta-se pelo princípio de 

equidade horizontal, que se operacionaliza como igualdade de tratamento para 

necessidades iguais. Os serviços de saúde são prestados segundo a presença 

de necessidade e financiados pelo setor público. Esse padrão é 

particularmente encontrado na Inglaterra, país com um sistema nacional de 

saúde pautado pelo princípio da universalidade do acesso. No Canadá, desde 

1972, a população tem garantia de cobertura para todos cuidados médicos 

necessários[14].  Atualmente o México e os Estados Unidos, países sem 
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cobertura universal, apresentam as maiores desigualdades em favor das 

pessoas mais ricas. No Brasil esse princípio tem relevância especial, devido à 

presença do Sistema Único de Saúde (SUS). Por definição constitucional, o 

SUS deve assistir toda a população brasileira de forma universal, igualitária e 

hierarquizada [3]. 

Uma política com as características do SUS procura, através da 

realização dos princípios da universalidade, integralidade e equidade, 

compensar, no plano do consumo, as desigualdades produzidas pela 

organização social, visando garantir um acesso nivelado à todas camadas 

sociais. Ele baseia-se no princípio da saúde como um direito do cidadão e um 

dever do Estado e tem o objetivo de prover uma atenção abrangente e 

universal, preventiva e curativa. Além disso o SUS tem como função realizar 

ações de promoção de saúde, vigilância em saúde, controle de vetores e 

educação sanitária, além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis 

primário, ambulatorial especializado e hospitalar [15]. 

O sistema de saúde brasileiro é extremamente complexo. Ele é formado 

por uma rede de prestadores e compradores de serviços que geram 

combinações diversas entre estabelecimentos públicos e privados. O 

financiamento do sistema conta com recursos privados, impostos gerais, 

contribuições sociais (impostos de programas sociais específicos), desembolso 

direto e gastos dos empregadores com saúde [8]. 

De acordo com Paim et al, (2011)[15], o sistema de saúde tem três 

subsetores: 

“o subsetor público, no qual os serviços são financiados e providos 
pelo Estado nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os 
serviços de saúde militares; o subsetor privado (com fins lucrativos ou 
não), no qual os serviços são financiados de diversas maneiras com 
recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde 
suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde e de 
apólices de seguro, além de subísdios fiscais. Os componentes 
público e privado do sistema são distintos, mas estão 
interconectados, e as pessoas podem utilizar os serviços de todos os 
três subsetores, dependendo da facilidade de acesso ou de sua 
capacidade de pagamento”.  

Diante das questões supracitadas destaca-se a importância de uma boa 

organização do SUS para uma efetividade na prestação e oferta de serviços 

para a população. Neste contexto a Atenção Básica (AB), que tem a 
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responsabilidade de servir como porta de entrada principal no sistema, 

necessita estar organizada e fortalecida [7]. 

 

 

6.2 Serviços de saúde  

Os serviços de saúde representam uma grande área de aplicação dos 

conceitos e métodos da epidemiologia. Ao lado do estudo das doenças 

infecciosas e  crônicas, a epidemiologia aplicada aos serviços de saúde tem 

uso mais recente – muito relacionado à avaliação de serviços – e ainda menos 

estruturada e consolidada [8]. 

O Relatório Mundial de Saúde (2013)[16] apresenta o conceito de 

cobertura de saúde universal em três dimensões: os serviços de saúde que são 

necessários, o número de pessoas que precisam deles, e os custos para quem 

deles fizer uso – usuários e financiadores.  

Os serviços de saúde incluem abordagens para prevenção, promoção, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, e esses serviços devem ser 

suficientes para atender às necessidades de saúde, tanto em quantidade como 

em qualidade. Eles diferem de uma localidade para outra, pois as 

necessidades também variam. Todos os governos devem, portanto, decidir 

quais serviços de saúde são necessários e como se certificar de que estão 

universalmente disponíveis, acessíveis, eficientes e de boa qualidade [16]. 

Além da decisão sobre as necessidades específicas de municípios ou 

regiões, os serviços de saúde possuem uma hierarquização por níveis de 

complexidade. Como base e porta de entrada no sistema de saúde há os 

atendimentos primários ou mais simples que são colocados a disposição das 

pessoas em postos e centros de saúde, ambulatórios e consultórios. Em 

posição intermediária ou secundária encontram-se as ações de média 

complexidade e especialidade. Estas são encontradas em clínicas, hospitais de 

pequeno ou médio porte e unidades de pronto atendimento. Suas atividades 

servem como suporte para o nível mais acima. Na maior complexidade 

(terciário) encontram-se os atendimentos mais especializados, tanto em termos 

de equipamentos necessários como profissionais. Os hospitais de maior porte 

são os locais onde encontramos este tipo de cuidado [8]. 
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No que diz respeito aos tipos de serviços, Pereira (1995)[8] ressalta que 

há duas premissas básicas que merecem destaque. O primeiro ponto é que os 

serviços devem existir em quantidade adequada para que as pessoas que 

deles realmente necessitem possam utilizá-los sem atropelos ou sobrecarga. 

Desta forma eles precisam estar bem distribuídos e acessíveis da mesma 

forma que estão, por exemplo, as escolas e os meios de transporte públicos. 

Além disso o autor também coloca como segundo ponto que os serviços 

oferecidos devem estar de acordo com as necessidades e expectativas da 

população, aumentando ou fornecendo a devida resolubilidade. 

Com a compreensão dos determinantes e as consequências da 

cobertura dos serviços, o equilíbrio dos investimentos em serviços de saúde é 

mais do que um assunto técnico. O direcionamento de dinheiro público para a 

saúde também tem implicações éticas, morais e políticas. O debate público, 

com base em evidências de pesquisa, é o mecanismo para se obter o 

consenso acerca da finalidade destes recursos [16]. 

Desta forma, o primeiro desafio na direção da cobertura universal da 

saúde é definir os serviços e as políticas de apoio necessárias em qualquer 

configuração, incluindo proteção de risco financeiro, a população que precisa 

usar esses serviços e o custo. Isso requer uma compreensão das causas da 

saúde, das possíveis intervenções, quem atualmente tem acesso a esses 

serviços e quem não, e a extensão do esforço financeiro incorrido pagando do 

bolso. O segundo desafio é medir o progresso em direção à cobertura 

universal, usando indicadores válidos e dados apropriados [16].  

Na sua grande maioria, as unidades de Atenção Básica (AB) e as de 

emergência são públicas, enquanto os hospitais, ambulatórios e serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) são majoritariamente privados [15]. 

 

6.2.1 Serviços de saúde em Pelotas 

De acordo com os dados disponíveis no Plano Municipal de Saúde de 

Pelotas (2014-2017)[17], o município conta com: 

✓ 51 Unidades Básicas de Saúde (UBS) como porta de entrada do 

sistema, um Centro de Especialidades, que constitui unidade mista de 

saúde com procedimentos de AB e de média complexidade, uma 
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Unidade Básica de Atendimento Imediato (UBAI Navegantes); 

Serviços de Saúde Bucal está funcionam em 33 das 38 (UBS) da zona 

urbana e em 12 das 13 UBS da zona rural; 

✓ 08 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (sendo 06 CAPS 

Porte II, 01 CAPS AD III e um CAPS Infantil;  

✓ 05 Hospitais, contando com 770 leitos SUS, sendo 160 psiquiátricos 

e 636 distribuídos nas especialidades clínica, obstétrica, pediátrica, UTI 

adulto, UTI pediátrica e UCTI; 

✓ 01 Policlínica municipal e 04 Ambulatórios conveniados ao SUS, 

localizados nos Hospitais Santa Casa de Pelotas, Sociedade 

Beneficência Portuguesa, Hospital Escola, Faculdade de Medicina e 

Hospital São Francisco de Paula; 

✓ 01 Pronto Socorro Municipal, sediado junto ao hospital Universitário 

São Francisco de Paula. 

Além destes serviços, existe o Programa de Assistência à Saúde do 

Servidor e do Aluno (PROASA)[18], um serviço exclusivo da Universidade 

Federal de Pelotas que atende acadêmicos de graduação e pós-graduação. O 

Programa presta atendimentos em clínica geral ginecologia, saúde mental e 

saúde bucal. 

 

 

6.3 Utilização de serviços de saúde 

O acesso aos serviços de saúde no Brasil tem melhorado  

consideravelmente nos últimos anos. Na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada em 1981, antes da criação do SUS, 8% da 

população (9,2 milhões de pessoas) afirmava ter usado serviço de saúde nos 

últimos trinta dias, enquanto em 2008, 14,2% da população (aprox. 27 milhões 

de pessoas) relatavam uso de serviços de saúde nos últimos quinze dias, o 

que representou um aumento de 75% no uso de serviços de saúde. O número 

de pessoas que busca a Atenção Básica (AB) aumentou cerca de 450% entre 

1981 e 2008 [15]. 

Como a medida de utilização de serviços de saúde pode ser orginada a 

partir de um proxy de outras variáveis, além de sofrer interferência da 
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população-alvo de uma pesquisa, estudos realizados a nível nacional e 

internacional apontam prevalências no uso que variam de 15%, com período 

recordatório de 15 dias anteriores a entrevista, até 80% e período recordatório 

de 12 meses[5,19–24]. 

Na literatura, um dos fatores condicionantes para o consumo de serviços 

de saúde é a renda. Pesquisadores, ao estudarem fatores associados à 

utilização de serviços de saúde no Brasil, relatam que o consumo de serviços 

ambulatoriais é maior para aqueles que possuem maior renda [24]. Um estudo 

realizado em Pelotas/RS nas coortes de nascimentos de 1982 e 2004-5 

corrobora com o anterior, revelando que 80,6% das pessoas com renda entre 

6,1 e 10 salários mínimos tendem a utilizar mais os serviços [4]. 

Estudos sobre a utilização de serviços de saúde no Brasil têm 

demonstrado que existem diferenças de prevalência do desfecho associadas 

também a características demográficas e socioeconômicas (sexo, localidade, 

renda, escolaridade, raça, financiamento do serviço). 

De acordo com Travassos e colaboradores (2009)[3], as pessoas de 

maior renda, mais escolaridade, com cobertura de planos de saúde, residentes 

em áreas urbanas e nas regiões mais desenvolvidas são as que procuram e 

utilizam mais serviços de saúde quando deles necessitam.  Outro destaque no 

Brasil é que a probabilidade de utilizar serviços de saúde, uma vez que a 

pessoa os tenha procurado, é bastante alta (isto configura a chamada 

demanda satisfeita). 

Tendo a necessidade como o fator mais importante na utilização de 

serviços de saúde em geral, no Brasil, as pessoas que deles mais necessitam, 

que se concentram nos grupos sociais menos privilegiados, têm menor 

probabilidade de utilizá-los [3]. 

A cobertura de plano de saúde é um bom indicador de acesso potencial 

em sistemas de saúde com importante participação do setor privado de 

seguridade. No Brasil, esta participação está em torno de 25%. Em estudos 

realizados no Brasil a presença de financiamentos de planos varia de acordo 

com o estado, ficando entre 14.6% (Maranhão) e 41% (São Paulo) [22,24]. 

O padrão de utilização de serviços de saúde de um determinado grupo 

populacional é predominantemente explicado por seu perfil de necessidades 
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em saúde. O uso de serviços está condicionado também por inúmeros outros 

fatores, internos e externos ao setor. A disponibilidade, o tipo, a quantidade de 

serviços e os recursos financeiros, humanos, tecnológicos, a localização 

geográfica, a cultura médica local, a ideologia do prestador, entre outros, são 

aspectos da oferta que influenciam o padrão de consumo dos indivíduos [24]. 

Dentre os fatores associados a utilização também é importante saber o 

tipo de serviço utilizado, pois ele pode indicar qual a demanda de determinada 

população. Em estudo realizado na cidade de Pelotas/RS, os serviços de 

saúde mais utilizados foram: consultório (38%), Unidades Básicas de Saúde 

(32%) e Pronto Atendimentos (13%) [24]. Esse resultado aproxima ao que a 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013[10], realizada nas 27 capitais 

brasileiras e no Distrito Federal apontou: 47.9% dos entrevistados utiliza 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) como primeiro atendimento, seguido de 

consultórios ou clínicas (20.6%) e Pronto-Atendimentos ou emergência de 

hospitais públicos (11.3%).  

Considerando a faixa etária predominante para este estudo (18 a 29 

anos) a literatura indica que o uso de serviços de saúde tende a aumentar 

conforme a idade e mais especificamente em portadores de doenças crônicas 

– padrão comum a ambos os sexos. Já no que diz respeito as taxas de 

consumo entre os sexos, estudos nacionais e internacionais demonstram que 

as mulheres consomem em torno de duas vezes mais os serviços se 

comparadas aos homens [19–22,24]. 

A probabilidade de consulta aumenta proporcionalmente com a 

necessidade das pessoas, o que foi denominado de relação dose-resposta. A 

autoavaliação do estado de saúde é considerada um bom preditor das 

condições de saúde. Esse fator tem uma forte associação com a utilização de 

serviços de saúde. Em estudo realizado no Maranhão, a autoavaliação não se 

mostrou associada à consulta, o que sugere possíveis barreiras no acesso, 

sustentadas pelo alto percentual de pessoas que, mesmo tendo avaliado seu 

estado de saúde como ruim (76%), não realizaram consulta médica [24]. Além 

disso, dentre os principais fatores que afetam a procura por serviços de saúde 

estão os problemas de saúde (respiratórios, saúde mental, dores, quadros 

agúdos de doença, saúde bucal). Um estudo realizado no Distrito Federal, em 
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uma universidade católica ressaltou também como motivo de busca por 

serviços a consulta para rotina ou prevenção (28.4%) [4,10,19,21]. 

Outro fator que pode estar associado a utilização de serviços de saúde é 

a questão da procedência ou local de origem do estudante. Estudo realizado 

nos EUA com alunos da universidade de Howard, Washington D. C., – local 

onde a maioria são estudantes negros e 10% vindos de outros lugares de fora 

do país – encontrou que os estudantes estrangeiros utilizam pelo menos duas 

vezes mais o consultório da universidade do que os americanos [12]. 

 

 

7 Metodologia  

7.1 Delineamento 

Estudo com delineamento transversal. Ele é considerado o mais 

apropriado quando se pretende estudar a prevalência de um desfecho e fatores 

associados.  

Este delineamento tem sido amplamente utilizado para descrever 

características da população e para avaliar serviços de saúde, sendo útil para o 

planejamento em saúde. Além disso, possui agilidade em sua realização e 

relativo baixo custo quando comparado com outros delineamentos. Desta 

forma, o tipo de estudo transversal atende os objetivos a que este estudo se 

propõe. 

 

7.2 Definição da população-alvo  

Indivíduos ingressantes nos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Pelotas, no ano de 2017. 

 

7.2.1 Critérios de inclusão   

• Indivíduos matriculados em cursos de graduação, na UFPel, para 

início no semestre de 2017/1. 

 

7.2.2 Critérios de exclusão  

• Alunos de cursos de pós-graduação; 
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• Alunos matriculados na UFPel que cumprem atividades fora de 

Pelotas (nos demais campi da universidade);  

 

7.3 Definição operacional do desfecho e das exposições 

7.3.1 Definição operacional do desfecho 

✓ Utilização de serviços de saúde: corresponde a contatos com os 

serviços de saúde como consultas médicas, hospitalizações, realização de 

exames preventivos e diagnósticos, entre outros. O período recordatório será 

de doze meses. Compreenderá a utilização de estabelecimentos como: 

Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Pronto Socorro, outros Pronto-Atendimentos, incluindo UPA, 

Consultórios, Hospitais e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. 

Também será caracterizado o tipo de financiamento dos serviços: privado, por 

plano de saúde ou público, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

disso, para este estudo, será incluído o serviço disponibilizado pela UFPEL, o 

PROASA (Programa de Assistência à Saúde do Servidor e do Aluno).  

 

7.3.2 Definição operacional das exposições 

Variável Tipo de variável Definição operacional 

Procedência Categórica nominal Local onde mora a maior parte de seus 

familiares e/ou onde o próprio morou a maior 

parte da vida: Originários da região da 

universidade (Pelotas e cidades limítrofes: 

Morro Redondo, Canguçu, Arroio do Padre, São 

Lourenço do Sul, Turuçu, Capção do Leão e Rio 

Grande)/próximos a sua regiões de origem 

(originários de outras cidades do Rio Grande do 

Sul)/distantes de sua região de origem 

(originários de outros estados da região Sul do 

país: Paraná e Santa Catarina)/muito distantes 

da sua região de origem (originários dos demais 

estados do país ou estrangeiros 

 

Escolaridade dos pais Numérica discreta Anos completos de estudo dos pais 

 

Necessidade de 

saúde 

Categórica dicotômica Sim/Não 

 

Sexo Categórica dicotômica Masculino/Feminino 
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Cor da pele auto-

referida 

Categórica nominal Branca/Preta/Amarela/Indígena/Parda 

 

Situação conjugal Categórica nominal Com companheiro(a)/Sem 

companheiro(a)/Separado(a) 

 

Problemas de saúde Categórica nominal Problemas de saúde autorreferidos: resfriado, 

gripe/ diarreia, vômitos, náusea/ gastrite/ dores 

no corpo/ doença osteomuscular relacionado ao 

trabalho/ artrite ou reumatismo/ lesão provocada 

por acidente/ agressão, violência/ dor de 

cabeça, enxaqueca/ problemas de pele/ 

problema de saúde mental/ asma, bronquite/ 

pneumonia/ problemas menstruais/ problemas 

gestacionais e de parto/ problema odontológico/ 

pressão alta/ outras doenças do coração/ 

diabetes/ acidente vascular cerebral ou 

derrame/ câncer/ outra doença/ outro problema 

de saúde 

 

Busca de 

atendimento 

Categórica dicotômica Sim/Não 

 

Figura 3. Características das variáveis de exposição 

 

Para aqueles que responderam “Sim” à pergunta filtro para 

caracterização do desfecho, serão obtidas as seguintes informações: 

✓ Serviço de saúde utilizado: definido através da pergunta “Em que 

tipo de serviço de saúde você foi atendido pela última vez nestes 

doze meses?”. As opções serão: Unidade básica de saúde da UFPel 

(PROASA), outra unidade de saúde, Pronto Socorro Municipal, outro 

Pronto-Atendimento, Ambulatório, Consultório Médico, Consultório 

Odontológico, Consultório psicológico, Consultório de outros 

profissionais de saúde, CAPS, Hospital (internação), Laboratório, 

Clínica de imagem, serviços de radioterapia ou quimioterapia. 

✓ Quantidade de contatos com serviços de saúde: definido através 

da pergunta “Com quantos serviços de saúde você teve contato 

nestes últimos 12 meses?”. O participante deverá preencher um 

valor de 0-99 vezes. 

✓ Tipo de financiamento: definido através da pergunta “O 

atendimento, no último serviço de saúde, foi por algum convênio, 

particular ou pelo SUS?”. Haverá além das 3 opções colocadas na 
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pergunta, outras duas alternativas de combinações de financiamento 

como “convênio, com pagamento extra” e “SUS, com pagamento 

extra”.  

✓ Motivo para a utilização: Aqui serão abordadas as várias 

possibilidades que os estudantes podem ter optado por utilizar um 

serviço. As opções serão: para investigar um problema de saúde/ 

acompanhar um problema de saúde já diagnosticado/ fazer revisão/ 

tomar medicações/ tomar vacina/ fazer curativo, retirar pontos, retirar 

dreno/ realizar fisioterapia/ pegar remédios/ pedir, pegar, levar 

exames/ pedir receita ou atestado/ consulta pré-natal/ fazer exames 

preventivos/ atendimento de saúde bucal/ submeter-se à cirurgia. 

✓ Período do ano da última utilização: Será medido através da 

seguinte questão: “Em que mês e ano foi este último atendimento?”. 

Compreenderão as seguintes opções: Nov.2016 / Dez.2016 / Jan.2017 

/ Fev.2017 / Mar.2017 / Abr.2017 / Mai.2017 / Jun.2017 / Jul.2017 / 

Ago.2017 / Set.2017 / Out.2017 / Nov.2017 / Dez.2017 

 

7.4 Cálculo do tamanho da amostra  

A amostra para este estudo foi calculada no programa OpenEpi versão 

3.01. Para prevalência foi adotado um nível de confiança de 95% e uma 

população de referência de 3.000 universitários. 

O quadro a seguir apresenta os valores estabelecidos para o estudo das 

associações entre os fatores determinantes da utilização dos serviços de 

saúde. Utilizou-se um nível de confiança de 95% e poder de 80%. 

 

Figura 4. Cálculo de tamanho de amostra para o desfecho 

 

 

 

 Prevalência Erro aceitável DEF Amostra 

Utilização de 

serviços de 

saúde 

15% 

2 

1 

870 

3 461 

4 278 



 

33 

 

Figura 5. Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à utilização dos serviços de 

saúde. 

 

 

7.5 Instrumento  

Será utilizado um questionário auto-aplicado em formato eletrônico, 

desenvolvido pelo programa REDCap (Reserach Electronic Data Capture) [25] e 

disponível em tablet. Este questionário contemplará os vários temas de 

pesquisa englobados pelo consórcio de pesquisa proposto pelo Programa de 

Pós–Graduação em Epidemiologia (PPGE). A parte que cabe a este estudo 

baseia-se em questões já utilizadas em pesquisas nacionais [10] e regionais [26]. 

  

7.6 Principais variáveis a serem coletadas  

O questionário será dividido em blocos, onde o geral abordará questões 

demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde. Além deste 

haverão outros blocos que envolverão os temas de cada projeto de pesquisa 

dos mestrandos. 

O bloco específico deste estudo (apêndice A) é composto por nove 

questões que avaliarão a utilização dos serviços de saúde e, para quem 

utilizou, a quantidade, o tipo e o financiamento. Será levada em consideração a 

temporalidade dos doze meses anteriores à data da entrevista para as 

perguntas. 

 

 

Exposições (grupo 

exposto/grupo não 

exposto) 

RE/RNE 

%  

desfecho 

em NE 

RR 
Amostra (+10% 

perdas e recusas) 

Procedência     

     Pelotas/Outra cidade 

do Brasil 
2 7,5 2 719 

Necessidade de saúde     

     Sim/Não 1,8 8,3 1,8 920 

Busca de atendimento     

     Sim/Não 1,7 8,8 1,7 1.077 
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8 Logística 

8.1 Estudo piloto  

Um estudo piloto será realizado em uma sub-amostra para testar o 

entendimento das questões, bem como sua adequação para a população-alvo. 

 

8.2 Divulgação do trabalho de campo 

Serão utilizadas mídias sociais como internet, televisão, rádios, e-mail 

institucional, além do site do PPGE e da UFPel para a divulgação do trabalho 

de campo. Na divulgação também serão colocados cartazes nos murais das 

unidades acadêmicas da UFPel. 

 

8.3 Coleta de dados 

Os dados serão coletados em sala de aula pelos próprios mestrandos. 

Após contato com os colegiados de cada curso incluído no estudo os docentes 

das disciplinas que estarão sendo desenvolvidas no período 2017/2 serão 

convidados a colaborar permitindo que parte de uma aula seja utilizada para o 

inquérito.  

A coleta deve ocorrer nos meses de novembro e dezembro do corrente 

ano. Quando o número de alunos em sala de aula exceder o número de tablets 

disponíveis, serão utilizados questionários em papel. 

 

8.4 Controle de qualidade  

O controle de qualidade também será realizado pelos próprios 

mestrandos, aplicando, por telefone, um  questionário reduzido para verificar a 

consistência entre as respostas a cerca de 10% dos entrevistados, 

selecionados aleatoriamente.  

 

 

9 Processamento de dados 

Os questionários eletrônicos serão transferidos dos tablets para um 

banco de dados único, com checagem automática de amplitude e consistência. 

Os questionários aplicados em papel serão duplamente digitados no 

programa EPIDATA 3.1 para posterior entrada no banco de dados. 
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9.1 Análise dos dados  

As análises serão realizadas através do pacote estatístico STATA – 

versão 14.2.  

Será realizada uma análise descritiva para caracterizar a amostra, e 

posteriormente análises bivariadas e multivariáveis para as associações do 

estudo. Para todos os testes de associações será adotado um nível de 

significância de 5%.  

A análise descritiva incluirá cálculos de proporções e intervalos de 

confiança de 95% para as variáveis categóricas. Para variáveis numéricas 

serão calculadas média, mediana e desvio-padrão. 

No caso da comparação de variáveis categóricas dicotômicas, será 

realizado o teste do qui-quadrado. Para comparação de uma variável 

categórica dicotômica com outra ordinal, será realizado o teste de tendência 

linear, além do qui-quadrado. Na análise multivariável, os fatores de confusão 

serão detectados a partir do modelo hierarquizado e ajustados através da 

regressão de Poisson, com variância robusta. 

 

 

10 Aspectos éticos 

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da UFPel.  

Os princípios éticos serão assegurados por meio de:  

• entrega do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 

por escrito, aos entrevistados; 

• garantia do direito de não-participação na pesquisa;  

• sigilo em relação às informações prestadas. 
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11 Cronograma  

Etapas 
2017 2018 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Definição do 

tema de 

pesquisa 

                      

Elaboração do 

projeto 

                      

Revisão 

Bibliográfica 

                      

Defesa do 

projeto 

                      

Estudo pré-

piloto  

                      

Preparação do 

trabalho de 

campo 

                      

Estudo piloto                       

Trabalho de 

campo 

                      

Processamento 

dos dados 

                      

Análise dos 

dados 

                      

Redação da 

dissertação 

                      

Defesa da 

dissertação 

                      

Figura 6. Cronograma das atividades planejadas 
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12 Divulgação dos Resultados  

Os resultados encontrados serão divulgados na apresentação do volume 

final da dissertação e em artigo(s) publicado(s) em revista(s) científica(s) 

indexada(s) e com corpo editorial. Será também elaborada uma síntese dos 

principais resultados do estudo para veiculação na imprensa local. 

 

 

13 Orçamento/Financiamento  

O gasto total estimado do consórcio está estimado em R$30.000,00 

reais. A fonte de financiamento do projeto será pelo Programa de Excelência 

Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(PROEX/CAPES) e pelos mestrandos que ingressaram em 2017. 
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Titulo 
Ano de 

realização 

do estudo 

Objetivo principal 

Método 

Principais resultados Delineamento Tamanho da 

amostra 

College Health 

Surveillance Network: 

Epidemiology and 

Health Care Utilization 

of College Students at 

US 4-Year Universities 

2015 Descrever a metodologia do 

CHSN e apresentar dados 

demográficos, 

epidemiológicos e de 

tendências de utilização dos 

serviços de saúde usando 

dados de 41 meses de 

universidades participantes. 

Coorte 23 

universidades 

(aprox. 

730.000 

estudantes) 

- 60% das visitas incluiam atenção primária, 

13% saúde mental, 9% vacinação e 31% 

outros serviços; 

- Aproximadamente 32% dos estudantes 

utilizaram pelo menos uma vez algum 

serviço no período dos últimos 12 meses; 

- Os serviços preventivos tiveram as maiores 

taxas de utilização (15.6%). 

Determinantes do uso 

de serviços de saúde: 

análise multinível da 

Região Metropolitana 

de São Paulo 

2015 Analisar os determinantes 

individuais e contextuais do 

uso de serviços de saúde 

na Região Metropolitana de 

São Paulo 

Transversal 

(Multicêntrico 

– World  

Mental  Health 

Survey) 

3.588 

indivíduos 

- 56% mulheres; 

- 41% possuia plano de saúde; 

- Mais de 80% relatou pelo menos uma 

consulta médica no ano anterior; 

- 81% de uso entre pessoas na faixa etária 

entre 18 e 39 anos; 

- Mulheres, indivíduos com mais de 60 anos, 

com plano de saúde, escolaridade superior e 

alta renda apresentaram maior probabilidade 

de consulta médica no último ano; 

APÊNDICE A 
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Utilização dos serviços 

de saúde por 

adolescentes: estudo 

transversal de base 

populacional, Pelotas-

RS, 2012 

2015 Descrever a prevalência e 

características da utilização 

dos serviços de saúde por 

adolescentes da zona 

urbana de Pelotas-RS, 

Brasil. 

Transversal 743 

indivíduos 

(adolescentes 

de 10-19 

anos) 

- 52% mulheres; 

- 24% utilizaram serviços de saúde no último 

mês (no grupo etário de 15-19 anos); 

- A utilização de serviços de saúde foi maior 

entre meninas (28%); 

- Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre uso de serviços de saúde 

e idade, cor da pele, se estuda ou trabalha 

atualmente, e classificação econômica; 

- O SUS financiou 52% dos atendimentos 

mensais de adolescentes da zona urbana do 

município; 

- Atendimentos particulares e por convênio 

representaram 18% e 30% respectivamente; 

- Os serviços de saúde mais utilizados nos 

últimos trinta dias foram: consultório 

particular (38%), UBS (32%) e pronto 

atendimentos (13%); 

- Motivo de escolha dos serviços: mais 

próximo de casa (23%), serviço de saúde 

geralmente procurado (23%), escolha dos 

pais ou responsáveis (21%); 

- Motivos para a busca: algum problema de 

saúde (69%) e revisão (19%); 

- Problemas de saúde: problemas 

respiratórios (26%), problemas de saúde 

bucal (14%) e dores em geral (13%); 
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Factors affecting 

utilization of university 

health services in a 

tertiary institution in 

South-West Nigeria 

2013 Determinar a percepção dos 

estudantes sobre os 

serviços de saúde 

prestados em uma 

instituição terciária e avaliar 

a atitude dos alunos em 

relação à utilização. 

Transversal 540 

respondentes 

- 390 homens (72.2%) e 150 mulheres 

(27.8%); 

- Os fatores que mais influenciavam a 

utilização: referenciamento inadequado de 

serviços (81.7%), alto custo dos 

medicamentos (72%),  tempo de espera 

(67.2%),  satisfação com os serviços 

(60.6%), não disponibilidade de 

medicamentos essenciais (54.8%); 

- As relações entre profissionais-alunos e a 

acessibilidade aos serviços de saúde (77.6% 

e 74.3% respectivamente) não foram 

considerados como fatores que afetam a 

utilização dos serviços de saúde da 

universidade. 

Utilização dos Serviços 

de Saúde por 

universitários do Distrito 

Federal 

2012 Analisar a utilização dos 

serviços de saúde por 

estudantes da Universidade 

Católica de Brasília. 

Transversal 302 

estudantes 

- 53.3% possuíam plano de saúde; 

- As mulheres procuravam mais os serviços 

de saúde quando comparadas aos homens; 

- Locais mais procurados: hospital particular 

(61.6%), hospital público (21.5%) e UBS 

(10%). 

- Principais motivos pela busca: consulta por 

quadro agúdo (29.8%), consulta de 

rotina/prevenção (28.4%) e doença (27.8%). 
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Locus of control and 

self-efficacy: potential 

mediators of stress, 

illness, and utilization of 

health services in 

college students 

2010 Avaliar os efeitos 

mediadores do “locus” de 

controle e auto-eficácia nas 

relações entre o estresse, a 

doença e a utilização dos 

serviços de saúde. 

Transversal 211 

universitários 

- 73% eram mulheres; 

- 79.5% estudantes de turno integral; 

- A utilização de serviços de saúde foi 

dividida em: consultou com um médico nas 

última semana (12.3%) ou teve uma consulta 

marcada na semana seguinte (8.5%). 

Fatores associados à 

utilização de serviços 

de saúde em 

municípios 

maranhenses 

2010 Analisar os fatores que 

influenciam na realização de 

consulta médica por adultos 

de 20 a 59 anos residentes 

nos seis municípios mais 

populosos do estado do 

Maranhão. 

Transversal 1.059 

indivíduos 

- 60% eram mulheres; 

- 35 anos a média de idade; 

- 15% de realização de consulta  entre toda 

amostra, sendo 18% entre as mulheres e 

10% entre os homens, nos últimos 15 dias; 

- Ambos sexos consultaram em serviços do 

SUS (71.3%); 

- 89% da amostra referiu morbidade mas não 

consultou; 

- 14.6% da amostra possuia plano de saúde; 

- As pessoas que relataram ser beneficiárias 

de plano de saúde consultaram mais que os 

que não possuíam plano (27.9%); 

- O uso de serviços ambulatoriais associou-

se a ter referido morbidades nos últimos 15 

dias e ser beneficiário de plano de saúde. 
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Used and foregone 

health services among 

a cohort of 87.134 adult 

open university 

students residing 

throughout Thailand 

2009 Descrever os padrões de 

uso dos serviços de saúde e 

os tipos de seguro de saúde 

utilizados para pagar os 

serviços, e, descrever os 

padrões de uso dos 

serviços de saúde induzido 

por características 

demográficas, 

socioeconômicas e 

geográficas. 

Coorte 87.134 

universitários 

de uma 

pesquisa 

realizada em 

2005 

- 54% eram mulheres; 

- 78.5% relatou ter utilizado serviços de 

saúde nos últimos 12 meses; 

- Aproximadamente 1/3 relatou ter utilizado 

hospitais estaduais/provinciais, seguido de 

clínicas privadas (24.1%) e hospitais 

privados (21.8%). A utilização de centros de 

saúde e hospitais comunitários foi de aprox. 

25%; 

- 31.6% dos estudantes relatou ter pago os 

serviços por conta própria, seguido de 

esquemas de convênios de empregadores 

não governamentais (26.7%), e por 

convênios fornecidos a empregados do 

serviço público (24.8%). 

Determinants and 

pattern of health care 

services utilization in 

post graduate students 

2009 Identificar os determinantes 

e padrões de utilização dos 

serviços de saúde pelos 

estudantes de pós-

graduação da Universidade 

Aberta Allam Iqbal no 

Paquistão 

Transversal 129 

estudantes 

de pós-

graduação 

- 75.2% eram mulheres; 

- 75% dos homens e 65% das mulheres 

informaram utilizar serviços privados. 

- Idade, estado civil e renda estiveram 

associadas com o tipo de financiamento para 

o uso de serviços. 
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Theoretical models of 

health services 

utilization: concepts and 

review 

2008 Revisar os conceitos dos 

principais modelos teóricos 

do uso de serviços, como o 

Modelo de Crenças em 

Saúde, o Modelo 

Comportamental de 

Andersen, o Modelo de 

Dutton e o Modelo de Evans 

& Stoddart, com ênfase no 

modelo de Andersen, já que 

tem sido o mais aplicado em 

estudos de utilização 

Revisão de 

modelos 

- - Dada a complexidade existente no campo 

do uso de serviços, haja visao as diferenças, 

com a intensificação da reflexão sobre o 

tema, entre o modelo inicial proposto por 

Andersen e o de 1995 em diante (modelo 

emergente), não é impossível imaginar que 

possam haver diferenças nas relações entre 

o uso de serviços e seus determinantes 

dependendo do contexto avaliado. Por isso, 

torna- se fundamental o contínuo debate e 

investigação acerca do uso de serviços de 

saúde e seus fatores relacionados. 

Utilização de serviços 

de saúde por adultos da 

coorte de nascimentos 

de 1982 a 2004-5, 

Pelotas, RS 

2008 Descrever o padrão de 

utilização de serviços de 

saúde por adultos jovens 

Coorte 4.296 

pessoas 

- Consultas com profissionais de saúde no 

ano anterior à entrevista foram realizadas 

por 72% dos entrevistados; 

- Os principais motivos de consulta referidos 

foram classificados de acordo com a  

Classificação Internacional de Doenças: 

sinais e sintomas e considerados anormais 

(39.1%),  doenças do aparelho respiratório 

(10.7%), transtornos mentais (5.4%); 

- A utilização de serviços de saúde foi mais 

frequente em jovens de cor de pele branca 

com renda familiar de 6,1 a 10 salários 

mínimos; 

- Homens e mulheres utilizaram com maior 

frequência o serviço público ou convênios. 
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Figura 7. Síntese dos artigos selecionados para Revisão de Literatura 

 

 

 

 

 

Student utilization of 

health services at a 

university hospital in 

Turkey 

1999 Determinar o nível de 

satisfação dos estudantes 

universitários com o sistema 

de serviços de saúde da 

universidade 

Transversal 235 

estudantes 

- 66.8% dos participantes declararam que 

durante o tempo de estudante universitário 

ficaram doentes, e destes 33.2% ficaram o 

suficiente para perder aulas; 

- Quanto ao número de vezes em que 

estiveram doentes: 1 vez (19.2%), 2 vezes 

(32.2%), 3 vezes (22.8%), foram as mais 

relatadas. 

- 43% dos estudantes relataram que 

utilizaram o hospital da universidade sem 

qualquer referenciamento e os 57% 

restantes nunca utilizaram. 

Illnesses and Health 

Service Utilization by 

Foreign and American 

University Students 

1960  Transversal 168 

estudantes 

- Predominância de homens na amostra; 

- Houve maior prevalência de utilização por 

indivíduos estrangeiros a partir de 10 

consultas; 

-  Estudantes estrangeiros fazem, pelo 

menos, 2 vezes mais visitas ao serviços da 

universidade quando comparados aos 

estudantes “nativos”. 
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APÊNDICE B 

Instrumento de Pesquisa (Utilização de serviços de Saúde) 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE QUESTÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

1) Nos últimos três meses você deixou de realizar alguma(s) atividade(s) habituais por algum motivo de saúde? 

(0) Não → Pule para a questão 3 

(1) Sim 

(9) IGN → Pule para a questão 3 

 

2) Se teve mais de um motivo, qual o motivo principal de você ter deixado de realizar suas atividades habituais? 

(01) Resfriado / gripe 

(02) Diarreia / vômitos / náusea  

(03) Gastrite 

(04) Dores no corpo 

(05) Doença osteomuscular relacionada ao trabalho 

(06) Artrite ou reumatismo 

(07) Lesão provocada por acidente  

(08) Agressão/violência 

(09) Dor de cabeça / enxaqueca 

(10) Problemas de pele 

(11) Problema de saúde mental 

(12) Asma / bronquite  

(13) Pneumonia 

(14) Problemas menstruais  

(15) Problemas gestacionais / parto 

(16) Problema odontológico 

(17) Pressão alta  

(18) Outras doenças do coração 

(19) Diabetes 

(20) Acidente vascular cerebral ou derrame 

(21) Câncer 

(22) Outra doença 

(23) Outro problema de saúde 

(99) IGN 

 

SERVIÇOS DE SAÚDE SÃO OS ESTABELECIMENTOS ONDE SÃO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE 

SAÚDE E TAMBÉM ONDE SÃO REALIZADOS EXAMES E TRATAMENTOS, COMO POR EXEMPLO AS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, PRONTO SOCORRO, CONSULTÓRIOS, 

LABORATÓRIOS, CLÍNICAS DE IMAGEM, ENTRE OUTROS. 

3) Nos últimos três meses você procurou algum serviço de saúde, em Pelotas ou outra cidade? 

(0) Não → Pule para a questão 5 

(1) Sim 

(9) IGN → Pule para a questão 5 

 

4) Nos últimos doze meses você foi atendido em algum serviço de saúde, em Pelotas ou outra cidade? 

    (0) Não → Pule para a próxima seção 

    (1) Sim 

    (9) IGN → Pule para a próxima seção 

 

5) Com quantos serviços de saúde você teve contato nestes doze meses? 

__ __      (88) Não se aplica      (99) IGN 
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6) Em que tipo de serviço de saúde você foi atendido pela última vez nestes doze meses? Ler opções. 

(01) Unidade básica de saúde da UFPEL (Campus Capão do Leão) 

(02) Outra unidade de saúde 

(03) Pronto Socorro Municipal 

(04) Outro Pronto-Atendimento 

(05) Ambulatório  

(06) Consultório médico 

(07) Consultório odontológico 

(08) Consultório psicológico 

(09) Consultório de outros profissionais de saúde  

(10) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

(11) Hospital (internação) 

(12) Laboratório (exames de sangue, urina, fezes,...) 

(13) Clínica de imagem (raio-X, tomografia, ressonância...) 

(14) Serviços de radioterapia ou quimioterapia 

(99) IGN 

 

7) O atendimento, neste último serviço de saúde, foi por algum convênio, particular ou pelo SUS? Ler opções. 

(1) Particular 

(2) Por algum convênio 

(3) Por algum convênio, com pagamento extra                                                                                   

(4) SUS 

(5) SUS, com pagamento extra 

(9) IGN 

 

8) Por qual motivo você utilizou este último serviço de saúde? 

(01) Para investigar um problema de saúde (primeira consulta) 

(02) Para acompanhar um problema de saúde já diagnosticado (retorno) 

(03) Fazer uma revisão (check-up) 

(04) Tomar medicações (inalações) 

(05) Tomar vacina 

(06) Fazer curativo / retira pontos / retirar dreno 

(07) Realizar fisioterapia 

(08) Pegar remédios 

(09) Pedir/pegar/levar exames  

(10) Pedir receita ou atestado 

(11) Consulta de pré-natal 

(12) Fazer exames preventivos  

(13) Atendimento de saúde bucal 

(14) Submeter-se à cirurgia 

(99) IGN 

 

9) Em que mês e ano foi este último atendimento?  

(01) Nov/16 

(02) Dez/16  

(03) Jan/17 

(04) Fev/17 

(05) Mar/17 

(06) Abr/17 

(07) Mai/17 

(08) Jun/17 

(09) Jul/17 
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(10) Ago/17 

(11) Set/17 

(12) Out/17 

(13) Nov/17 

(14) Dez/17 

(99) IGN 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia (PPGE) da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi criado no ano de 1991, a partir de 

um trabalho conjunto de docentes, grande parte deles do Departamento de 

Medicina Social. 

Desde 1999, os alunos do PPGE trabalham coletivamente para a 

construção de seu campo de pesquisa. Esse esforço culmina na realização de 

um trabalho conjunto, de campo único, na forma de um estudo transversal, em 

que todos os mestrandos participam de maneira integral, denominado 

“Consórcio de Pesquisa”. 

Nos anos 2017/2018 o Consórcio de Pesquisa estudou a população 

universitária com 18 anos ou mais ingressante na UFPel no primeiro semestre 

de 2017 (2017/1), e matriculados em cursos presenciais dos campi de Pelotas 

e Capão do Leão em 2017/2, buscando contemplar informações relativas à 

saúde, sob diversos aspectos. A população estudada foi escolhida por meio de 

discussões entre docentes e mestrandos do PPGE. A pesquisa contou com a 

participação de 19 mestrandos da turma de 2017, sob a coordenação de 

trabalho de campo de três docentes do Programa: Drª Elaine Tomasi, Drª 

Helen Gonçalves e Drª Luciana Tovo Rodrigues.  

Ao longo dos quatro primeiros bimestres do curso de mestrado, nas 

disciplinas de Prática de Pesquisa I a IV, ocorreu o planejamento do estudo 

populacional, desde a escolha dos temas até o planejamento de todo o 

trabalho de campo pelos mestrandos. Nessa pesquisa foram investigados 

temas específicos de cada mestrando (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Mestrandos, Orientadores e Temas do Consórcio de Pesquisa do PPGE. Pelotas, 
2017/2018. 

Mestrando Orientador Tema 

Betina Flesh Anaclaudia Fassa Depressão  

Bianca Cata Preta Andréa Dâmaso Uso de smartdrugs 

Bruno Könsgen Elaine Tomasi Utilização de serviços de saúde 

Caroline Carone Iná dos Santos Epidemiologia do sono 

Débora Gräf Anaclaudia Fassa Comportamento sexual de riscos  

Deisi Silva Luiz Augusto Facchini Discriminação nos serviços de saúde 

Fabiane Höfs Helen Gonçalves Eventos estressores e eventos associados. 
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Continuação tabela 1. 
  

Mestrando Orientador Tema 

Fernanda Prieto Ana Maria Menezes Avaliação do controle da asma 

Fernando Guimarães Andréa Dâmaso Comportamento de risco para lesões 

intencionais e não intencionais. 

Gbènankpon Houvèssou Mariângela da Silveira Consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Inaê Valério Helen Gonçalves Violência por parceiro íntimo 

Juliana Meroni Ana Maria Menezes Dificuldade visual 

Karoline Barros Maria Cecília Assunção Padrões de dieta 

Mariana Echeverria Flavio Demarco Falta de acesso e utilização de serviços 

odontológicos 

Patrice Tavares Luciana Rodrigues Jetlag social 

Priscila Lautenschläger Tiago Munhoz Vitimização por violência comunitária 

Sarah Karam Flavio Demarco Impacto das condições de saúde bucal na 

qualidade de vida 

Thielen da Costa Maria Cecília Assunção Insatisfação corporal 

Vania Oliveira Bernardo Horta Característica das refeições 

 

Através dos projetos individuais de cada mestrando, foi elaborado um 

projeto geral intitulado “Avaliação da saúde dos ingressantes em 2017/1 da 

Universidade Federal de Pelotas, RS”. Este projeto mais amplo contemplou o 

delineamento do estudo, os objetivos e as justificativas de todos os temas de 

pesquisa dos mestrandos, além da metodologia, processo de amostragem e 

outras características da execução do estudo. 

O projeto geral foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), da Faculdade de Medicina (FAMED), da UFPel. Em outubro 

de 2017, recebeu aprovação com o número de protocolo 

79250317.0.0000.5317. O parecer contendo a aprovação para o estudo 

encontra-se no Anexo 1. 

Este relatório descreve o processo de construção desse estudo. 
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2. COMISSÕES DO TRABALHO DE CAMPO 

O Consórcio de Pesquisa busca também capacitar os mestrandos para o 

trabalho em equipe. Para que isso fosse possível, foram estabelecidas 

comissões a fim de garantir agilidade, melhor distribuição de tarefas e bom 

andamento do trabalho de campo.  

Todos os mestrandos participaram de comissões, podendo um mesmo 

aluno atuar em mais de uma. Ainda, este consórcio contou com a colaboração 

de alunos vinculados ao Centro de Equidade do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas (Beatriz Lerm, Franciele Hellwig, Roberta Bouilly e Úrsula 

Reyes), que participaram das comissões e do trabalho de campo durante os 

quatro primeiros meses do estudo. Seus projetos de dissertação não previam a 

utilização dos dados coletados pelo consórcio.   

As atividades relacionadas a cada comissão e seus responsáveis estão 

descritos a seguir. 

 

2.1  Elaboração do projeto de pesquisa que reuniu todos os estudos 

Os responsáveis pela elaboração do projeto geral foram os mestrandos 

Deisi Silva, Fernanda Prieto, Fabiane Hofs e Vânia Oliveira. A equipe reuniu 

justificativas, objetivos gerais e específicos e hipóteses dos projetos individuais 

dos 19 mestrandos na composição de um único documento sobre o estudo, 

“projetão”. 

O projetão também contemplou aspectos comuns a todos, como: 

descrição do PPGE e da forma de pesquisa adotada pelo programa, 

delineamento do estudo, população-alvo, amostra e processo de amostragem, 

instrumentos utilizados, logística, estudo pré-piloto e piloto, processamento e 

análise de dados, aspectos éticos, orçamento, cronograma e referências 

bibliográficas. 

 

2.2  Elaboração do questionário e manual de instruções 

Os responsáveis por esta comissão foram os mestrandos Caroline Maria 

de Mello Carone, Patrice de Souza Tavares, Juliana das Chagas Meroni e 

Roberta Bouilly. A equipe elaborou um instrumento único contendo as 

perguntas de cada mestrando e um manual de instrução com todas as 
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informações sobre o instrumento geral, bem como procedimentos a serem 

tomados em cada pergunta.  

A versão impressa do questionário completo e do manual de instruções 

encontram-se nos Apêndice 1 e 2, respectivamente. 

A versão digital do questionário foi inserida no Research Eletronic Data 

Capture (RedCap) pelos mestrandos responsáveis pelo banco de dados. 

 

2.3 Gestão do banco de dados 

Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Bruno Iorio 

Konsgen, Pedro Augusto Crespo da Silva, Franciele Hellwig e Priscila 

Lautenschlager. Ela foi responsável pela inserção do questionário na sua 

versão digital, na plataforma RedCap, pela instalação do aplicativo em todos os 

equipamentos e pela atualização de todos os tablets.  

A comissão também ficou encarregada da gestão do banco de dados 

que compreendeu o reparo de erros técnicos que comprometessem os 

questionários, limpeza e checagem de inconsistências e atualização do banco 

de dados para todos os mestrandos.  

 

2.4 Comunicação e Divulgação 

Os responsáveis por essa comissão foram as mestrandas Inaê Dutra 

Valério, Karoline Sampaio Barros, Thielen Borba da Costa e Débora Dalmas 

Graf.  

Antes do início do trabalho de campo a comissão ficou encarregada de 

trabalhar em conjunto com a equipe responsável pela comunicação do Centro 

de Pesquisas Epidemiológicas (CPE) para elaborar nome e logomarca da 

pesquisa, cartazes para fixar nos prédios da UFPel e texto sobre o estudo para 

divulgação na plataforma Cobalto, utilizada por docentes e discentes da 

Universidade. Ferramentas como Facebook e Instragram também foram 

utilizadas para divulgação da pesquisa. 

O logotipo e sigla do consórcio criados em parceira com as profissionais 

de design gráfico e comunicação social do CPE Cíntia Borges e Sílvia Pinto, 

respectivamente, estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Versões do logotipo do consórcio 2017/2018. 

 

Antes e durante o trabalho de campo a equipe também ficou 

responsável por ligações telefônicas e envio de e-mails aos coordenadores e 

professores dos cursos elegíveis, solicitando autorização para realização da 

pesquisa. Os mestrandos trabalharam diretamente com a comissão de logística 

para organizar escalas de mestrandos e horários de campo. 

Até a elaboração deste relatório, o trabalho de divulgação não foi 

concluído. Após a conclusão dos trabalhos individuais de cada mestrando, será 

elaborado um material para divulgação dos resultados para a comunidade 

universitária. 

 

2.5 Logística 

Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Marina 

Silveira Echeverria, Sarah Arangurem Karam, Pedro Augusto Crespo da Silva e 

Débora Dalmas Graf. 

A comissão foi responsável pela gestão do trabalho de campo 

propriamente dito. A equipe ficou responsável pelo mapeamento de todos os 

cursos elegíveis, fornecimento das listas de chamadas dos alunos elegíveis e 

da elaboração de escalas para o plantão e para realização da coleta de dados.  

Em conjunto com a comissão de comunicação e divulgação, a equipe 

ajudou na marcação de horários com os professores para aplicação do 

questionário e, mais ao final do campo, na busca ativa de alunos elegíveis que 

ainda não haviam participado da pesquisa. Em conjunto com a comissão de 

relatório, a equipe apresentava os dados mais recentes do trabalho de campo 

nas reuniões entre mestrandos e docentes coordenadores da pesquisa. 
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2.6 Remanescentes 

Após três meses do trabalho de campo, surgiu a necessidade da criação 

de uma comissão não prevista, nomeada comissão dos remanescentes. Os 

mestrandos Betina Daniele Flech, Fabiane Neitzke Hofs e Patrice de Souza 

Tavares foram os responsáveis por esta comissão que passou a trabalhar com 

novas listas de alunos matriculados, fornecidas pela reitoria, a fim de 

contabilizar os alunos desistentes e trancamentos. Em conjunto com a 

comissão de relatório, esta equipe trabalhou na atualização de alunos 

regularmente matriculados na UFPel e dos alunos que já haviam respondido ao 

questionário. 

Mais ao final do campo, a equipe trabalhou com a comissão de logística 

para fornecer dados sobre as disciplinas mais prováveis de ter alunos elegíveis 

que ainda não haviam participado da pesquisa. 

 

2.7 Financeiro 

Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Betina 

Daniele Flesch, Úrsula Reyes, Fernando Silva Guimarães e Beatriz Raffi Lerm. 

A comissão ficou encarregada de todas as questões relacionadas ao controle 

financeiro, orçamento e previsão de compras durante todo o Consórcio de 

Pesquisa. 

 

2.8 Elaboração de relatórios 

Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Bianca de 

Oliveira Cata Preta, Gbènankpon Mathias Houvèssou e Deisi Lane Rodrigues 

Silva. A equipe foi responsável pelo registro das reuniões com a coordenação e 

informações relevantes do trabalho de campo como questões relativas às 

perguntas do questionário geral, condutas a serem tomadas pelos mestrandos 

em campo, etc. 

Além disso, ela fornecia dados atualizados sobre o trabalho de campo 

para ser apresentado nas reuniões entre mestrandos e coordenadoras em 

conjunto com a comissão de logística. A equipe ficou responsável pela gestão 

de planilha, contabilização dos alunos respondentes, recusas e perdas e 

registro das intercorrências ocorridas durante o campo. Para isso, elaborou um 
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documento denominado Relatório Diário (Apêndice 3) a ser preenchido pelos 

mestrados a cada ida à campo. 

A comissão também realizou contagem e conferência periódica dos 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos 

participantes e, em conjunto com a comissão do banco de dados, verificava se 

o número de TCLEs assinados era compatível com o número de questionários 

no banco.  

Por fim, a comissão foi responsável pela elaboração e redação final do 

presente relatório. 

 

 

3. QUESTIONÁRIO 

O questionário foi composto por três partes: a primeira com perguntas 

denominadas "gerais", com informações relacionadas ao curso do graduando e 

sua visão sobre a UFPel, às características demográficas e socioeconômicas, à 

prática religiosa, à ocupação e aos benefícios sociais recebidos; a segunda 

parte denominada "específica", com perguntas que continham questões 

relacionadas à dissertação de cada mestrando e a terceira parte compreendeu 

o teste de acuidade visual. As três partes estavam divididas em seis blocos 

mais a parte para inserir o resultado do teste de acuidade visual, conforme 

demonstrado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Blocos, número de questões e assuntos abordados no questionário do consórcio 
2017/2018. 

Bloco Questões Assuntos 

A 

01 – 26 
Aluno e Curso de graduação 

27 – 40 
Posse de bens 

41 – 48 
Trabalho e benefícios 

49 – 71 
Comportamento 

72 – 80 
Deslocamento e lazer 

81 – 85 
Rotina acadêmica 
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Continuação tabela 2. 

Bloco Questões Assuntos 

B 

01 – 25 
Alimentação 

26 – 38 
Atividade física e comportamento sedentário 

39 – 45 
Percepção corporal 

 
 

 

C 

01 – 07 
Hábitos de sono 

08 – 21 
Folga e descanso 

22 – 31 
Eventos com impacto negativo na vida do estudante 

32 – 43 
Saúde mental 

 
 

 

D 

01 – 10 
Asma e saúde ocular 

11 – 24 
Saúde bucal 

25 – 56 
Acesso e utilização de serviços de saúde 

 
 

 

E 

01 – 21 
Comportamento sexual 

22 – 28 
Comportamento no trânsito 

29 – 34 
Comportamento violento 

35 – 45 
Uso de substâncias ilícitas 

 
 

 

F 
01 – 19 

Uso de smart drugs 

20 – 30 
Violência e agressão 

 
 

 

- 
A1 – A5 

Teste de acuidade visual 

 

3.1 Teste de acuidade visual 

O teste de acuidade visual foi realizado para o subestudo de uma das 

mestrandas e teve como objetivo validar uma pergunta sobre acuidade visual. 

Como padrão-ouro, foi aferida a acuidade visual de ambos os olhos 

separadamente, utilizando-se um oclusor posicionado na frente do olho 

contralateral ao examinado, com tabela de Snellen a 6 metros de distância. A 
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determinação da acuidade foi realizada com os óculos vigentes ou lentes de 

contato, naqueles que os utilizavam, e registrada no mesmo tablet utilizado 

pelo aluno. Uma aplicadora foi treinada para realizar e registrar o teste em uma 

amostra de conveniência do censo de estudantes. 

O processo de seleção para o subestudo ocorreu no momento da 

aplicação do questionário, de maneira que o primeiro indivíduo que entregasse 

o questionário respondido fosse encaminhado para imediato teste de acuidade 

visual. Após, foi realizado pulo de um até que se atingisse o tamanho da 

amostra calculado (615 indivíduos). 

Os indivíduos que participaram deste subestudo assinaram, antes da 

aplicação, um TCLE específico (Apêndice 4). 

 

 

4. MANUAL DE INSTRUÇÕES 

A elaboração do manual de instruções auxiliou no treinamento dos 

mestrandos e no trabalho de campo. A versão impressa do manual fazia parte 

do kit que era levado a cada ida a campo, ainda uma versão digital ficou 

disponível no Dropbox com acesso a todos os mestrandos. 

O manual possuía informações necessárias para cada questionário, 

incluindo orientações sobre o que se pretendia coletar de dados, contendo a 

explicação da pergunta, opções de resposta e instruções para perguntas em 

que as opções deveriam ser lidas ou não. Também possuía as definições de 

termos utilizados no questionário e o telefone de todos os supervisores. 

 

 

5. CÁLCULO DO TAMANHO DE AMOSTRA E CENSO 

Decidiu-se por realizar um censo dos alunos ingressantes no primeiro 

semestre de 2017 e matriculados no segundo semestre do mesmo ano, em 

todos os 80 cursos presenciais de graduação que se localizam nos campi da 

UFPel, nos municípios de Pelotas e Capão do Leão. O nome, o número de 

matrícula e as disciplinas que os alunos estavam cursando foram fornecidas – 

mediante solicitação prévia das coordenadoras da pesquisa – pela reitoria da 

universidade.  
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De acordo com esta, no primeiro semestre de 2017 ingressaram na 

UFPel 3.212 alunos, sendo 2.706 matriculados no segundo semestre, 

permanecendo este número como o denominador do estudo.  

Para avaliar o número de indivíduos necessários para a realização dos 

trabalhos, cada mestrando calculou o tamanho amostral adequado e suficiente 

para alcançar seus objetivos, tanto para estimar prevalência quanto para 

examinar associações. Esses números foram reunidos e observou-se que o 

maior número amostral necessário seria de 2.423 para prevalências e de 2.972 

para associações, mantendo um poder estatístico de 80%. 

 

 

6. ESTUDOS PRÉ-PILOTO E PILOTO 

Com o objetivo de detectar falhas de compreensão das questões ou do 

modo de preenchimento, no dia 9 de outubro de 2017 foi realizado o estudo 

pré-piloto, em duas turmas de graduação da UFPel, uma de Gastronomia e 

outra de Relações Internacionais, cursos escolhidos por não serem elegíveis 

para a coleta de dados, visto que não tinham ingresso no primeiro semestre de 

2017. No total foram aplicados 44 questionários impressos. 

Em seguida os mestrandos se reuniram e avaliaram todos, as dúvidas, 

inconsistências e dificuldades encontradas, organizando uma nova versão do 

questionário para aplicação do estudo piloto. 

O estudo piloto foi realizado no dia 20 de outubro de 2017, em uma 

turma do curso de Psicologia, igualmente não elegível para o estudo. No total, 

foram aplicados 27 questionários em papel e realizados 13 testes de acuidade 

visual.  

Novamente os mestrandos se reuniram, avaliaram e corrigiram os 

questionamentos e as incompatibilidades que surgiram nesta ocasião, 

redigindo uma versão mais clara do questionário. 

A versão digital no tablet foi testada em 12 mestrandos e doutorandos do 

PPGE no dia 27 de outubro de 2017. Os erros encontrados foram corrigidos em 

tempo real. 
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7. TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo foi iniciado no dia 6 de novembro de 2017 e 

terminou no dia 13 de julho de 2018, contando com 134 dias úteis de trabalho, 

já que para que fosse possível encontrar os participantes na universidade os 

dias trabalhados foram somente dias letivos. 

Antes de iniciar o trabalho de campo, a equipe da Comissão de 

Comunicação entrou em contato com os coordenadores de cada curso para 

explicar sobre o estudo e solicitar autorização para realizar o trabalho com os 

alunos do curso referente. Após resposta positiva, foi solicitado nomes de 

professores que estariam dispostos a colaborar com a pesquisa. De posse 

dessas informações, a Comissão entrou em contato com os professores 

solicitando um período da aula necessário à aplicação do questionário. 

Conforme escala organizada pela comissão de logística, o mestrando de 

plantão era responsável pela organização dos materiais a serem levados à 

campo, carregamento e limpeza de tablets, upload de questionários e 

organização da sala de plantão. O checklist utilizado para organização dos 

materiais para o campo encontra-se no Apêndice 5.  

Os mestrandos escalados para o campo, normalmente três, pegavam os 

materiais na sala de plantão e iam até ao campus e a sala de aula indicados. 

De Novembro de 2017 até Março de 2018, os mestrandos localizavam os 

alunos elegíveis em dia e em disciplina previamente agendados com o 

professor. Após esse período, a maneira de localizar os alunos foi alterada e 

será explicada mais adiante. 

A pesquisa era apresentada a todos os alunos em sala, através de um 

texto padronizado (Apêndice 6). Neste momento, os alunos elegíveis eram 

identificados, as recusas caracterizadas e aqueles menores de 18 anos ou com 

ingresso em outro semestre que não 2017/1 eram liberados da aula. Em 

seguida, era realizada leitura do TCLE (Apêndice 7) para os elegíveis e após 

sua assinatura os tablets eram entregues.  

No início do campo, antes da aquisição de mais 27 tablets, a pesquisa 

dispunha de 33, não sendo em número suficiente para aplicação em algumas 

turmas. Por isso, 51 questionários foram aplicados na versão impressa. Além 

destes um participante preferiu realizar a pesquisa na versão impressa, por não 
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se sentir à vontade para usar o tablet. A dupla digitação desses questionários 

foi realizada na plataforma RedCap por dois mestrandos. Um total de 25 alunos 

não elegíveis respondeu ao questionário, provavelmente por não terem 

entendido o critério de elegibilidade.  

Todos os tablets levados à campo tinham uma identificação única e em 

cada um deles uma lista sequencial de números únicos para serem utilizados 

como identificador (ID) do questionário. Ao início da aplicação, o mestrando 

colocava um ID e a hora da aplicação no tablet e o entregava ao participante. A 

utilização de IDs foi necessária para garantir o anonimato dos questionários. 

Os mestrandos ficavam em sala de aula para sanar eventuais dúvidas e 

problemas com os tablets. Ao término do preenchimento do questionário alguns 

alunos eram convidados a realizar o teste de acuidade visual em ambiente 

separado. Todos os alunos participantes receberam um folder com endereço 

dos serviços de saúde em Pelotas (Apêndice 8) e uma caneta brinde com a 

logo do consórcio. 

Ao término da aplicação, o relatório diário era preenchido e os 

mestrandos voltavam para a sala de plantão para entregar os materiais 

utilizados e armazenar os TCLEs assinados. Eles também eram responsáveis 

pelo preenchimento da planilha que diferenciava alunos respondentes, 

ausentes e com recusa. 

No final de Março de 2018, a metodologia de busca dos alunos foi 

alterada por que não era mais viável solicitar ao professor um período inteiro de 

aula para aplicação do questionário, visto que a maioria dos alunos 

matriculados na disciplina já havia respondido. Pelo número reduzido de alunos 

elegíveis por turma, optou-se por buscar individualmente os alunos, sem 

contato prévio com o professor. 

A comissão de logística organizou um cronograma com os dias, horários 

e locais das disciplinas em que os alunos elegíveis poderiam estar 

matriculados, conforme informação passada pela Reitoria. Dessa maneira, os 

mestrandos escalados iam até a sala de aula, solicitavam ao professor alguns 

minutos da aula para explicar sobre a pesquisa e convidar os alunos a 

responder ao questionário ao final da aula ou em outro momento a ser 

combinado entre participantes e mestrandos. 
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Alguns professores permitiram o preenchimento do questionário durante 

a aula, outros liberaram os alunos para a participação fora da sala de aula. 

Alguns alunos participaram da pesquisa no intervalo ou ao término na aula. 

 

 

8. CONTROLE DE QUALIDADE 

O controle de qualidade tem o objetivo de garantir a qualidade das 

respostas coletadas e avaliar o trabalho realizado por entrevistadores. O 

questionário desta pesquisa foi autoaplicado e anômino não sendo possível 

efetuar tal procedimento, porém realizou-se treinamento e constante 

padronização dos mestrandos no momento de explicar o estudo. 

O controle de qualidade foi aplicado apenas para o teste de acuidade 

visual, descrito na sessão 3.1 deste relatório. A mestranda responsável pelo 

tema de saúde ocular, médica oftalmologista, realizou o teste em paralelo com 

a aplicadora em 72 alunos (9%). A partir disso, calculou-se a concordância 

entre as respostas do teste pela estatística kappa para variável de acuidade 

visual. 

 

 

9. RESULTADOS GERAIS 

A coleta de dados foi concluída em 13 de julho de 2018. A comissão de 

relatórios trabalhou nas semanas seguintes fazendo a contagem de TCLEs e 

conferência da planilha que diferenciava alunos respondentes, recusas e 

desistências. Em seguida, trabalhou na contagem de alunos e conferência de 

listas atualizadas de matriculados por semestre, enviadas pela Reitoria. A 

comissão de gestão de banco detectou e corrigiu inconsistências, localizou e 

eliminou 10 dos 25 questionários detectados como “ruído” e realizou a limpeza 

do banco de dados para entrega aos mestrandos.  

As duas comissões trabalharam com as coordenadoras do consórcio 

para definir a melhor maneira de categorizar as variáveis de área de curso, 

idade, cor da pele e estado civil que serviriam para caracterizar os 

participantes. 
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A Figura 2 apresenta o número de alunos elegíveis matriculados por 

semestre, bem como as desistências e trancamentos e o número de 

questionários respondidos em cada etapa do campo.  

 
Figura 2. Fluxograma de saída, número de alunos matriculados elegíveis e número de 
questionários respondidos nos semestres de 2017 e 2018 do consórcio 2017/2018. 

 

Ao todo, os mestrandos foram a campo 339 vezes conseguindo que 

1.865 alunos respondessem à pesquisa, resultando em uma taxa de resposta 

geral de 69%. O tempo médio de resposta do questionário foi de 48,5 minutos. 

Os 15 questionários “ruídos” receberam o mesmo tratamento dos elegíveis por 

não ser possível a diferenciação devido ao anonimato das respostas. As taxas 

de resposta por curso e por grande área de curso estão descritas nas tabelas 3 

e 4 respectivamente. 
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Tabela 3. Taxa de resposta por ordem decrescente, por curso de graduação elegível. 
Consórcio 2017/2018. 

Curso 
Nº de 

matriculados 
Nº de 

respondentes 
Taxa de 
resposta 

Design gráfico 24 24 100% 

Hotelaria 18 18 100% 

Letras português e alemão 23 23 100% 

Música 8 8 100% 

Música violino 2 2 100% 

Biotecnologia 34 33 97% 

Cinema de animação 28 26 93% 

Teatro 22 20 91% 

Administração 39 33 85% 

Jornalismo 47 40 85% 

Meteorologia 13 11 85% 

Cinema e audiovisual 29 24 83% 

Engenharia hídrica 39 32 82% 

Letras português 17 14 82% 

Dança 15 12 80% 

Arquitetura 33 26 79% 

Enfermagem 53 42 79% 

Engenharia civil 42 33 79% 

Música - flauta transversal 29 23 79% 

Letras português e inglês 52 40 77% 

Agronomia 95 71 75% 

Engenharia de petróleo 24 18 75% 

Medicina 53 40 75% 

Medicina veterinária 59 44 75% 

Processos gerenciais 48 36 75% 

Educação física 112 83 74% 

Zootecnia 35 26 74% 

Ciências biológicas 67 49 73% 

Gestão ambiental 33 24 73% 

Ciências econômicas 50 36 72% 

Odontologia 43 31 72% 

Relações internacionais 46 33 72% 

Conservação e Restauração de Bens 
Culturais 

23 16 70% 

Letras português e francês 37 26 70% 

Nutrição 43 30 70% 

Ciências sociais 62 43 69% 

História 91 63 69% 

Engenharia de materiais 28 19 68% 

Museologia 22 15 68% 

Antropologia 36 24 67% 

Gestão pública 49 33 67% 

Letras tradução inglês português 6 4 67% 

Pedagogia 48 32 67% 

Engenharia de produção 41 27 66% 

Turismo 38 25 66% 
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Continuação tabela 3. 

Curso 
Nº de 

matriculados 
Nº de 

respondentes 
Taxa de 
resposta 

Ciência da computação 44 28 64% 

Geografia 66 42 64% 

Artes visuais 92 58 63% 

Engenharia eletrônica 38 23 61% 

Química de alimentos 23 14 61% 

Direito 146 88 60% 

Química 50 30 60% 

Engenharia de controle e automação 32 19 59% 

Engenharia da computação 40 23 58% 

Física 36 21 58% 

Música - popular 12 7 58% 

Engenharia agrícola 35 20 57% 

Música - ciências músicais 16 9 56% 

Engenharia industrial madeireira 29 16 55% 

Letras português e espanhol 26 14 54% 

Filosofia 58 30 52% 

Letras redação e revisao de textos 25 13 52% 

Matemática 64 32 50% 

Música – composição 4 2 50% 

Engenharia ambiental e sanitária 28 13 46% 

Música - piano 7 3 43% 

Geoprocessamento 38 15 39% 

Engenharia geológica 30 10 33% 

Música – violão 6 2 33% 

Música – canto 4 1 25% 

Letras tradução espanhol português 1 0 0% 

Total 2706 1865 69% 

 

 

Tabela 4. Taxa de resposta por área de concentração dos cursos elegíveis. Consórcio 
2017/2018. 

Área Nº de cursos 
Matriculados 

2017/2 
Taxa de 
resposta 

Ciências exatas e da terra/agrárias 25 863 62,9% 

Ciências da Saúde e Biológicas 10 438 75,1% 

Ciências sociais aplicadas e humanas 21 921 68,8% 

Linguística, letras e artes 24 484 71,1% 

Total 80 2706 69,0% 

 

A categorização por cursos foi construída a partir da Tabela de Áreas de 

Conhecimento/Avaliação da Capes4 que separa os cursos em nove grandes 

áreas. Por uma questão de facilidade na manipulação dos dados e síntese, as 
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nove áreas foram concentradas em quatro, conforme Quadro 1. Os cursos: 

física, química, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, história e artes 

visuais são contados duas vezes na Tabela 4, pois possuem graduação para 

bacharelado e licenciatura. O curso de matemática possui ingresso integral e 

noturno, portanto também foi contado duas vezes. 

 

Quadro 1. Lista dos cursos elegíveis da UFPel categorizados em quatro áreas a partir 
daTabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação da Capes. 

Ciências exatas e da 
terra/agrárias  

Ciências da Saúde 
e Biológicas 

Ciências sociais 
aplicadas e 
humanas 

Linguística, letras e artes 

Agronomia Biotecnologia* Administração  Artes Visuais 

Ciência da 
Computação 

Ciências Biológicas 
(como biologia 
geral) 

Antropologia Cinema de Animação 

Engenharia Agrícola Educação Física 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Cinema e Audiovisual 

Engenharia Ambiental 
e Sanitária 

Enfermagem Ciências Econômicas  
Conservação e 
Restauração* de Bens 
Culturais Móveis 

Engenharia Civil Gestão Ambiental*  Ciências Sociais Dança 

Engenharia de 
Computação 

Medicina Design Gráfico  
Letras - Redação e Revisão 
de Textos 

Engenharia de 
Controle e Automação 

Nutrição Direito 
Letras - Tradução Espanhol 
- Português 

Engenharia de 
Materiais 

Odontologia Filosofia  Letras- Português 

Engenharia de 
Petróleo 

  Geografia Letras- Português/ Alemão 

Engenharia de 
Produção 

  Gestão Pública* Letras- Português/ Francês 

Engenharia Eletrônica   História Letras- Português/ Inglês 

Engenharia Geológica   Hotelaria* Letras- Português/Espanhol 

Engenharia Hídrica   Jornalismo 
Letras- Trad. Ingêsl- 
português 

Engenharia Industrial 
Madeireira 

  Museologia Música 

Física    Pedagogia* Música - Canto 

Geoprocessamento*   Processos gerenciais* Música - Ciências Músicais 

Matemática    Música - Composição 

Medicina Veterinária   
Relações 
Internacionais* 

Música - Flauta Transversal 

Meteorologia     Música - Música Popular 

Química    Turismo Música - Piano 

Química de 
alimentos* 

    Música - Violão 

Zootecnia     Música - Violino 

      Teatro 

*Cursos não listados na tabela de referência. Sua alocação nas áreas foi baseada no Guia do 
Estudante ou, quando não presente neste, no julgamento dos mestrandos. 

http://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/4520
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A maioria dos alunos respondentes do questionário geral era do sexo 

feminino, com idade entre 18 e 19 anos, da classe B (de acordo com a ABEP) 

e dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. Estas e outras 

características sociodemográficas dos participantes estão detalhadas na 

Tabela 5.  

Tabela 5. Frequência absoluta (n) e relativa (%) das variáveis sociodemográficas dos 
respondentes, ingressantes na Universidade Federal de Pelotas em 2017/1 e matriculados em 
2017/2. (N=1.865) 

Variáveis n % 

Sexo (n= 1862)   

Masculino 841 45,2 

Feminino 1021 54,8 

   
Idade (n=1852)   

18 e 19 anos 768 41,4 
20 a 22 anos 603 32,6 
23 anos ou mais 481 26,0 

   
Cor da pele/ Etnia (n=1863)   

Branca 1343 72,0 
Preta 242 13,0 
Parda 247 13,3 
Amarela / Indígena / Outro 31 1,7 

   
Estado civil (n= 1864)   

Solteiro 1678 90,0 
Casado ou em união estável 158 8,5 
Separado ou divorciado 23 1,2 
Viúvo 5 0,3 

   
Tipo de escola no ensino médio (n= 1864)   

Escola pública 1363 73,1 
Escola privada 501 26,9 

   
Exerce atividade remunerada (n=1860)   

Sim 485 26,1 
Não 1375 73,9 

   
Classe econômica – ABEP (n=1780)   

A 226 14,9 
B 787 44,2 
C 649 36,5 
D-E 78 4,4 

   
Escolaridade da mãe (n= 1854)   

Analfabeta  15 0,8 
Ensino fundamental incompleto 400 21,6 
Ensino fundamental completo ou médio incompleto 222 12,0 
Ensino médio completo (ou curso técnico) ou superior incompleto 595 32,1 
Ensino superior completo (ou curso tecnólogo) ou pós-graduação 
incompleta 

410 22,1 

Pós-graduação completa 212 11,4 
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Considerou-se perda os alunos que não foram encontrados durante o 

período do campo após algumas buscas.  

Quarenta e nove alunos recusaram-se a participar da pesquisa, 

representando 1,8% do total de elegíveis. Por se tratar de um número reduzido, 

as recusas foram caracterizadas junto com as perdas, conforme descrito na 

Tabela 6. As perdas não puderam ser caracterizadas pela cor da pele, por falta 

da variável e as recusas eram em sua maior de cor branca (78%). 

 

Tabela 6. Caracterização de perdas e recusas quanto ao sexo, idade, área do curso e região 
de procedência do Consórcio 2017/2018. Pelotas, RS 

Variáveis Respondentes (%) Perdas/Recusas (%) 

Sexo    
    Feminino  1021 (54,8) 392 (47,2) 
    Masculino 841 (45,2) 439 (52,8) 
   
Idade    
    18 a 19 anos 765 (41,4) 200 (24,2) 
    20 a 22 anos 603 (32,6) 240 (29,1) 
    23 anos ou mais 481 (26,0) 385 (46,7) 
   
Área do Curso   
    Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e 
Engenharias 

544 (29,2) 318 (38,3) 

    Ciências da Saúde e Biológicas 332 (17,8) 91 (11,0) 
    Ciências Sociais Aplicadas e Humanas 641 (34,4) 289 (34,7) 
    Linguística, Letras e Artes 348 (18,7) 133 (16,0) 
   
Região do Brasil   
    Sul  1549 (83,3) 754 (90,7) 
    Sudeste 243 (13,1) 54 (6,5) 
    Centro-Oeste 29 (1,6) 15 (1,8) 
    Norte 21 (1,1) 4 (0,5) 
    Nordeste 17 (0,9) 4 (0,5) 

 

Continuação tabela 5.   

Variáveis n % 

Região que morava antes do ingresso na UFPel (n= 1859)   
Sul 1549 83,3 
Sudeste 243 13,1 
Centro-Oeste 29 1,6 
Norte 21 1,1 
Nordeste 17 0,9 

   
Grande área do curso - Capes (n=1865)   

Ciências exatas e da terra/agrárias e engenharias 544 29,2 
Ciências da saúde e biológicas 332 17,8 
Ciências sociais aplicadas e humanas 641 34,3 
Linguística, letras e artes 348 18,7 
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Foram realizados 811 testes de acuidade visual e controle de qualidade 

em 9% deles, com kappa = 0,87 para a variável de acuidade visual. 

 

10.  ORÇAMENTO 

O financiamento do consórcio de pesquisa foi proveniente da Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES/PROEX), no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de recursos dos mestrandos R$ 2.480,00 

(dois mil quatrocentos e oitenta reais), totalizando R$ 32.480,00 (trinta e dois 

mil quatrocentos e oitenta reais). 

Além disso, a UFPel financiou a impressão/cópia de 5.000 páginas 

utilizadas para impressão dos TCLEs e o PPGE cedeu espaço físico e linha 

telefônica para a operacionalização do trabalho. Os gastos estão detalhados na 

tabela 7. 

 

Tabela 7. Gastos Parciais do Consórcio 2017/2018. 

Item Quantidade Custo total (R$) 

Tablets 27 16.171,70 

Cases para tablets 18 534,00 

Canetas 2.800 2.576,00 

Crachás 24 216,00 

Camisetas 24 549,60 

Cópias e impressões¹ 4153 1.732,80 

Itens eletrônicos² NA 223,20 

Transporte³ NA 186,28 

Total  22.189,58 

NA: não se aplica. ¹Reprodução de materiais: questionários, TCLE e cartazes. 
²Extensões elétricas e adaptadores de tomada. ³Deslocamento dos mestrandos por serviços de 
transporte privado urbano e combustível. 
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11. CRONOGRAMA 

O cronograma do Consórcio está representado abaixo (Figura 3). O 

Consórcio será encerrado após a divulgação dos resultados para população 

em data ainda a ser definida. 

 

Figura 3.  Cronograma do Consórcio 2017/2018. 
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Resumo 

Objetivo: Caracterizar a utilização de serviços de saúde por 

ingressantes de uma universidade do sul do Brasil. Métodos: Estudo 

transversal do tipo censo com ingressantes matriculados no segundo semestre 

de 2017 na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), realizado por meio de 

entrevistas autoaplicadas em tablets, nos campi Pelotas e Capão do Leão, a 

uma amostra de 2.708 universitários com 18 anos ou mais. Variáveis 

independentes como fatores demográficos e socioeconômicos foram utilizadas 

para verificar possíveis associações com o desfecho. Resultados: Foram 

incluídos 1.865 indivíduos (69% dos elegíveis). Destes, 55,8% relataram 

utilização de serviços de saúde nos últimos doze meses, dos quais, 40,7% teve 

apenas um contato com serviços; 39,3% utilizaram serviços especializados, e 

22,6% Unidades Básicas de Saúde (UBS); 45,9% utilizaram serviços 

financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 49,1% tiveram como principal 

motivo da última utilização a prevenção, seguido daqueles que utilizaram para 

acompanhamento (37,4%). A maior utilização de serviços esteve associada ao 

sexo feminino e à necessidade de saúde (p<0,001). Acidentes/lesões e 

prevenção estiveram associados com maior participação de financiamentos 

SUS; Unidade Básica de Saúde, Pronto Socorro e Pronto Atendimento também 

apresentaram associação com maior financiamento do tipo SUS (p<0,001). 

Conclusões: Os resultados podem contribuir no ordenamento de ações, com 

foco na prevenção em saúde, direcionadas a população estudada.  

 

Palavras-chave: acesso aos serviços de saúde, universitários, SUS, promoção 

da saúde, necessidades e demandas de serviços de saúde 

 

Financiamento: Este estudo fez parte de um consórcio de pesquisa financiado 

pelo Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), CAPES. 
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Introdução 

A partir da Constituição de 1988, os brasileiros passaram a ter garantido 

o direito universal ao atendimento público de saúde através do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Estima-se que, aproximadamente, 152 milhões de pessoas 

têm no SUS o seu único acesso aos serviços de saúde. A atenção integral à 

saúde é um direito de todos, desde os primeiros momentos de vida. Neste 

sentido grande parte da população, senão toda, procura – alguma vez na vida 

– atendimento público nos diversos tipos de serviços de saúde 1.  

A utilização de serviços de saúde serve como medida para compreender 

o acesso à assistência de maneira geral. Esta é uma expressão positiva do 

acesso, visto que pode impactar na saúde das populações, prevenindo a 

ocorrência de doenças, reduzindo a mortalidade por causas específicas e 

aumentando as taxas de sobrevivência 2. A utilização sofre influência de uma 

complexa combinação de fatores que incluem as necessidades em saúde, a 

percepção do indivíduo e do profissional, a organização dos serviços e a forma 

de financiamento do sistema de saúde. Pode variar de acordo com 

características individuais dos usuários, dos sistemas, com o tipo de cobertura 

e o serviço utilizado 2,3. 

Os estudos com a população de adultos jovens – considerados 

indivíduos entre 20 e 40 anos 4– são raros no país ainda que esta seja uma 

população que necessita intervenção das políticas públicas, bem como oferta 

de serviços de saúde preventivos. Nesta etapa da vida estão expostos aos 

mais variados tipos de comportamentos (ex.: uso de drogas, má alimentação, 

doenças sexualmente transmissíveis) que podem ser nocivos para a saúde 5,6. 

Além do mais é uma população que não recebe tanto destaque para a oferta 

de serviços de saúde, visto que crianças e idosos são populações 

consideradas mais vulneráveis 7,8,9
.  

A importância da manutenção da saúde dos adultos jovens e a escassez 

de estudos que avaliem sua utilização de serviços atestam a necessidade do 

presente estudo. Este artigo caracteriza a utilização de serviços de saúde por 

universitários do sul do Brasil e investiga fatores associados. 
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Metodologia 

O estudo teve delineamento transversal do tipo censo com ingressantes 

do primeiro semestre de 2017 na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O 

estudo fez parte de um consórcio de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 

em Epidemiologia da UFPel 10. 

Pelotas possui aproximadamente 342 mil habitantes 11. De acordo com o 

Plano Municipal de Saúde (2014-2017) 12, o município conta com: 51 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), um Centro de Especialidades, e uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA). Serviços de saúde bucal funcionam em 86% das 

UBS da zona urbana e em 92% das UBS da zona rural; conta também com oito 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, cinco hospitais com 770 leitos SUS, 

uma Policlínica municipal, quatro Ambulatórios conveniados ao SUS e um 

Pronto Socorro Municipal. 

Para o desfecho “utilização de serviços de saúde” foi realizado um 

cálculo de tamanho de amostra considerando uma prevalência de 60%, erro 

aceitável de 2 pontos percentuais e efeito de delineamento de 1, ficando com 

um número de 1.304 indivíduos. Além do cálculo para prevalência do desfecho, 

estimou-se o número necessário para verificar possíveis associações entre o 

desfecho e as variáveis de exposição. A segunda associação que precisou 

maior tamanho de amostra foi “necessidade por serviços”. Adotou-se um nível 

de confiança de 95% e poder estatístico de 80%, prevalência do desfecho em 

não expostos de 8,3%, razão de prevalência mínima de 1,8, razão de 

exposição de 1:6. Acrescentou-se 10% para perdas e recusas e considerou-se 

1,5 para efeito de delineamento, resultando o número final necessário em 920 

indivíduos. 

Foram considerados elegíveis todos os alunos ingressantes no primeiro 

semestre de 2017, matriculados no segundo semestre do mesmo ano, em 80 

cursos presenciais, e que tivessem 18 anos ou mais de idade. Com base em 

lista de matriculados fornecida pela Reitoria da Universidade, identificaram-se 

as disciplinas de cada curso que grande número de elegíveis estaria cursando. 

Estudantes com transferência ou reingresso na instituição também 

compuseram a amostra, desde que atendessem aos critérios de inclusão.  
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Para este inquérito foi confeccionado um questionário digital por meio do 

aplicativo REDCap® (Research Electronic Data Capture) 13preenchido em 

tablets de forma totalmente anônima. Era composto por duas partes: uma com 

informações gerais, relacionadas ao curso do graduando e sua visão sobre a 

Universidade, às características demográficas e socioeconômicas, à prática 

religiosa, à ocupação e aos benefícios sociais e outro bloco de perguntas 

relacionadas à utilização de serviços de saúde.  

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2017 e julho de 2018, 

respeitando o recesso das atividades ocorrido em janeiro, e os próprios 

mestrandos foram os responsáveis pelas entrevistas realizadas em sala de 

aula. Por meio de contato com os Colegiados de Curso, eram agendados 

horários com os docentes para liberar entre 40 e 50 minutos de sua aula para 

aplicação do questionário.  

Foram consideradas perdas, alunos não encontrados durante o período 

de coleta dos dados, e recusas aqueles que rejeitaram participar do estudo 

após a apresentação do trabalho em sala de aula.  

Considerou-se como desfecho a utilização de serviços de saúde aferida 

por meio da pergunta: “Nos últimos doze meses, você foi atendido em algum 

serviço de saúde em Pelotas ou em outra cidade?”.  Compreendeu a utilização 

de estabelecimentos como: UBS, ambulatórios, CAPS, pronto-socorro, outros 

serviços de pronto atendimento, incluindo Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), consultórios, hospitais e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico 

(SADTs).  

As variáveis independentes foram: procedência – onde o estudante 

morou a maior parte do ano anterior ao ingresso na UFPel, (Pelotas / outra 

cidade do Rio Grande do Sul / outra Unidade da Federação – UF –  ou outro 

país); sexo (masculino / feminino); idade em anos completos ( 18-20 / 21-24 / 

25 ou mais); escolaridade materna (sem escolaridade ou fundamental 

incompleto / fundamental completo ou médio incompleto / médio completo ou 

superior incompleto / superior completo ou pós-graduação incompleta / pós-

graduação completa); cor da pele autorreferida (branca / preta / parda / outra); 

classificação econômica – ABEP (A / B / C / D-E); situação de moradia 

(sozinho(a) / com os pais e(ou) irmãos e(ou) outros familiares / com amigos ou 



 

83 

 

colegas / cônjuge ou companheiro(a) ou namorado(a)); necessidade de saúde 

– medida através da questão “Nos últimos 3 meses, você deixou de realizar 

alguma(s) atividade(s) habitual(is) por algum motivo de saúde?” (sim / não) – e 

aos que respondiam “sim”, era perguntado o principal motivo de saúde.  

A quantidade de contatos com serviços de saúde nos últimos 12 meses, 

o tipo de serviço – citado na definição do desfecho – e do financiamento do 

último serviço utilizado (SUS / convênio / privado) foram obtidos para quem 

utilizou serviços de saúde. Para este subgrupo, os motivos para a utilização 

foram investigados através da pergunta: “Por qual motivo você utilizou este 

último serviço de saúde?”. As opções foram categorizadas da seguinte 

maneira: prevenção / acompanhamento / acidentes ou lesões / problemas 

psicológicos / problemas odontológicos. A categoria “prevenção” incluiu 

investigação de problemas, vacinação, realização de exames preventivos e 

atendimento nutricional; acompanhamento incluiu reabilitação; e “acidentes ou 

lesões” considerou tratamentos de trauma e ter se submetido à cirurgia.  

Os questionários aplicados em meio eletrônico foram transferidos dos 

tablets para um banco de dados único, com checagem automática de 

amplitude e consistência das variáveis. Já os questionários aplicados em papel 

– por opção dos respondentes – eram duplamente digitados na plataforma do 

aplicativo REDCap® para inclusão no banco de dados final. 

Posteriormente, o banco completo foi exportado para o pacote estatístico 

STATA – versão 14.2, onde foram realizadas as análises. Estruturou-se uma 

análise descritiva para caracterizar a amostra, e análise bivariada e 

multivariável para investigar as associações. Para todos os testes de hipóteses 

foi adotado um nível de significância de 5%. Na análise descritiva incluíram-se 

cálculos de proporções e intervalos de confiança de 95% para as variáveis 

categóricas. 

No caso da comparação de variáveis categóricas dicotômicas, foi 

realizado o teste do qui-quadrado. Para comparação de uma variável 

categórica dicotômica com outra ordinal, foi realizado o teste de tendência 

linear quando sugerido, além do qui-quadrado. Na análise multivariável, os 

fatores de confusão foram detectados a partir do modelo hierarquizado – 

adotando um nível de significância de 20% –, e ajustados através da regressão 
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de Poisson, com variância robusta, obtendo-se as razões de prevalência. Na 

análise ajustada, o modelo final para ver as variáveis de confusão foi criado a 

partir de uma matriz de associação, onde foram testadas todas as variáveis de 

exposição com o desfecho e também entre elas, adotando o valor-p crítico 

supracitado. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, com parecer número 

2.352.451. A aplicação do questionário só era iniciada após assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Resultados 

Foram entrevistados 1.865 alunos ingressantes de 2017/1 na UFPel 

(69%). Destes, 45,9% eram procedentes de Pelotas, 54,8% eram do sexo 

feminino, a maioria tinha entre 18 e 20 anos (56,3%), 72,0% declararam cor de 

pele branca e 44,2% e 36,5% pertenciam às classes econômicas B e C, 

respectivamente. Cerca de um em cada três estudantes tinha mãe com 

escolaridade de nível médio completo ou superior incompleto. Metade da 

amostra morava com pais e(ou) familiares e 35,1% relataram ter alguma 

necessidade de saúde que o impediu de realizar suas atividades habituais nos 

últimos três meses (Tabela 1). 

A prevalência geral de utilização de serviços de saúde nos últimos doze 

meses foi 55,8% (IC95% 53,5-58,1). Na análise bivariada encontrou-se 

associação entre o desfecho e as variáveis sexo e necessidade de saúde, 

sendo que as mulheres tiveram uma probabilidade de utilizar serviços 34% 

maior que os homens (p<0,001) e os estudantes que tiveram alguma 

necessidade de saúde, 51% comparados aos que relataram não ter (p<0,001) 

(Tabela 1).  

Na análise ajustada as mesmas variáveis mantiveram sua associação, 

sendo que mulheres utilizaram 27% (p<0,001) mais serviços de saúde em 

relação aos homens, ajustando para idade (anos completos) e necessidade de 

saúde, e universitários com necessidade de saúde utilizaram 47% (p<0,001) 
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mais em comparação aos que não necessitaram, controlando para sexo e 

idade (anos completos) (Tabela 2). 

A Tabela 3 descreve que, entre os que utilizaram serviços de saúde, 

40,7% tiveram apenas um contato ao longo de doze meses, enquanto que 

aproximadamente um terço teve três ou mais contatos. Utilizar os serviços de 

atenção especializada (ambulatórios, consultórios ou CAPS) foi realidade para 

39,3% dos universitários. O tipo de financiamento mais recorrente foi SUS 

(45,9%), sendo 19,5% o financiamento privado. Praticamente metade do uso 

do último serviço foi por motivo de prevenção (49,1%), e 37,4% para 

acompanhamento de algum problema de saúde. 

A análise dos principais motivos para utilizar um serviço nos últimos 

doze meses conforme o tipo de financiamento (Figura 1) apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001). De modo geral o SUS foi o mais 

utilizado (45,4%), porém nas categorias houve variação, sendo que indivíduos 

que necessitaram para acompanhamento utilizaram mais convênio, e entre 

aqueles que relataram necessitar por problemas psicológicos a principal fonte 

foi o setor privado. 

Quando analisados o tipo de serviço utilizado no último atendimento e o 

tipo de financiamento (Figura 2), também foi encontrada diferença estatística, e 

o SUS novamente foi o tipo de financiamento mais utilizado (46,6%). Essa 

fonte teve grande participação em UBS, Pronto Socorro e Pronto Atendimento, 

sendo usada por aproximadamente cinco de cada seis universitários. 

Considerando o uso de convênios, as maiores proporções foram em serviços 

de atenção especializada e SADTs, com 56%.  

 

 

Discussão 

Os resultados do presente estudo revelam que aproximadamente 

metade dos universitários foi atendida em serviços de saúde nos últimos doze 

meses. Apesar de não ter sido identificados na literatura trabalhos similares 

com universitários, este resultado é inferior ao encontrado em estudo realizado 

em Pelotas/RS, com adultos jovens da coorte de nascimentos de 1982, onde a 

prevalência de consultas com profissionais de saúde no ano anterior à 
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entrevista foi de 72,0% 7. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 2013, traz uma 

prevalência de procura e utilização de serviços – por pessoas entre 18 e 29 

anos – de cerca de 11,0% para as duas semanas anteriores à entrevista 14, o 

que se aproxima da prevalência encontrada neste estudo para um período 

recordatório de doze meses. Nossos resultados também vão ao encontro da 

PNS no que diz respeito a necessidade de atendimento considerando os 

diferentes períodos recordatórios. Um dos motivos para a diferença na 

prevalência encontrada para o estudo de Dias-da-Costa e colaboradores – e 

uma possível limitação – é o percentual de perdas e recusas (31%) do presente 

estudo. Há possibilidade de que as perdas sejam aqueles alunos com maiores 

necessidades e maior uso de serviços de saúde o que poderia levar a uma 

menor frequência às aulas. Outra possibilidade pode decorrer de um padrão 

mais saudável dos universitários em comparação com jovens da população em 

geral, possivelmente devido ao seu perfil de classe e maior escolaridade dos 

pais. 

Os fatores sociodemográficos e de saúde que estiveram associados à 

utilização de serviços foram apenas sexo e necessidade de saúde. Com 

relação ao sexo, como já relatado de forma sólida na literatura 2,7–9, as 

mulheres destacam-se como maiores usuárias dos serviços. Neste estudo, 

além de maior necessidade para motivos ginecológicos e reprodutivos, as 

mulheres apresentaram mais necessidades em saúde e maior utilização 

relacionadas a problemas de saúde mental do que os homens. Por outro lado, 

os homens tiveram maior utilização devido a acidentes e lesões. Quanto à 

necessidade de saúde a prevalência foi de 35,1%, diferentemente do que foi 

observado na PNS de 2013, onde 5,0% de adultos jovens teve alguma 

necessidade de saúde que impossibilitou a realização de atividades do dia-a-

dia 14. Quanto ao período recordatório das perguntas este não se configurou 

em fator limitante para comparação uma vez que projetando o dado da PNS 

para três meses os resultados foram similares. 

Dois em cada cinco universitários tiveram contato com pelo menos um 

serviço de saúde nos últimos doze meses, e 3,1% teve contato com dez 

serviços ou mais neste mesmo período. O achado concorda com o que a 

Pesquisa Nacional de Saúde do Estudante (PeNSE) encontrou para população 
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adolescente das capitais brasileiras onde, no mesmo período recordatório, 

52,9% dos estudantes procurou UBS de uma a duas vezes e 4% buscaram 

este serviço dez vezes ou mais 15. 

Aproximadamente dois em cada cinco universitários utilizaram serviços 

especializados, enquanto que pouco menos de um quarto (22,6%) tiveram a 

UBS como seu último atendimento nos 12 meses anteriores à pesquisa. Nunes 

e colaboradores encontraram uma prevalência de uso de consultórios 

semelhante (38,0%), enquanto que o uso de UBS ficou em 32,2%, para 

adolescentes de Pelotas/RS 9. Além desse, dois estudos nacionais – um com 

adolescentes e outro com pessoas maiores de 18 anos – encontraram como 

principal serviço utilizado as UBS (47,9% e 47,5% respectivamente) 14,15. De 

acordo com dados das PNADs (2009), o Brasil convive com importantes 

diferenças no acesso ao ensino superior de acordo com a renda familiar, uma 

vez que cerca de 5% dos mais pobres e 60% dos mais ricos ingressam em 

universidades (ref. PNAD 2009). Esta realidade pode explicar o perfil de 

utilização encontrado na amostra. 

Diferentemente do que se encontra na literatura – maior prevalência de 

uso por motivos de doença 2,9,14, a utilização de serviços de saúde por motivos 

preventivos foi a mais prevalente entre a população estudada (49,1%), seguido 

dos motivos de reabilitação ou acompanhamento de algum problema. Em 

estudo realizado com adultos jovens, 39,1% utilizou por motivos de doença 7, 

porém esse estudo não coletou dados sobre a utilização de serviços 

preventivos. 

Acerca do tipo de financiamento, o estudo concorda com achados de 

outras pesquisas realizadas com população adulta, jovem e adulto jovem, 

relatando o SUS como principal fonte (45,0%), seguido do convênio (29,3%) 

2,7,9. Ainda, após realizar o cruzamento entre tipo de financiamento e as 

variáveis “motivos por utilizar o último serviço” e “serviços utilizados”, foi 

encontrada associação para maior utilização de natureza pública (SUS) em 

ambas análises. E não apenas entre adultos jovens a participação do setor 

público é maior. Em estudo realizado com adolescentes da cidade de Pelotas, 

encontrou-se uma prevalência de uso de serviços SUS de 52,1% 9. Outro 

estudo realizado com residentes da zona urbana de municípios das cinco 
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regiões brasileiras identificou que 53,6% dos indivíduos atendidos por médicos 

nos últimos três meses utilizaram o financiamento do tipo SUS 16. Uma análise 

temporal sobre utilização de serviços de saúde por tipo de financiamento 

encontrou aumento considerável da participação do SUS entre consultas 

médicas (de 58,6% em 1998 para 62,7% em 2008) e na realização de exames 

complementares (de 51,5% para 59,2%). Também duplicou a quantidade de 

pessoas que possuíam convênio, mas foram atendidas pelo SUS 17. Mesmo 

com a precarização e o subfinanciamento do atendimento público, este ainda é 

o principal responsável pelo atendimento primário em saúde, ou seja, a porta 

de entrada do sistema de saúde 18. As diferenças no tipo de utilização segundo 

a natureza do financiamento podem ser atribuídas ao perfil de oferta dos 

serviços. Serviços privados seriam mais focados em problemas de saúde, 

convênios mais direcionados a consultas gerais em determinadas 

especialidades e o SUS ofertando uma atenção mais integral, incluindo 

medidas preventivas, apesar de problemas de acesso. 

Uma limitação importante do estudo é que ele ocorreu apenas entre 

indivíduos universitários e que estavam frequentando as aulas, o que pode não 

refletir da melhor forma a demanda e perfil de utilização de serviços de saúde 

da população de adultos jovens. Outro possível fator que poderia induzir a viés 

de respondente seria o formato de entrevista com questionário autoaplicável, 

por tratar de questões que necessitavam o anonimato. Ainda, devido ao limite 

de questões por aluno e manutenção da estrutura do questionário de estudos 

de base populacional anteriores, houve dificuldade na composição precisa das 

categorias de resposta, e períodos recordatórios, ou a possibilidade de má 

compreensão pelo entrevistado – mesmo após realização de estudo piloto –, 

acarretando em problema de aferição. 

Elas foram categorizadas junto, pois as recusas representaram apenas 

1,8% do total de elegíveis, e entre estes tivemos que 52,8% eram homens, com 

idade a partir de 23 anos (46,7%), sendo diferentes da amostra. 

O uso de serviços foi menor entre adultos jovens em relação aos poucos 

estudos comparáveis. Mulheres e indivíduos que tiveram alguma necessidade 

de saúde foram os que mais utilizaram. Estas e as demais características 

associadas podem contribuir no ordenamento de ações, com foco na 
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prevenção em saúde, direcionadas a população estudada. A despeito do 

crescimento das especializações multiprofissionais, uma sugestão possível 

seria integrar cursos de graduação na área de saúde formando ligas de 

atendimento integral do aluno, servindo como suporte das UBS municipais, 

reforçando assim o atendimento primário à saúde. Sugere-se a articulação 

entre a universidade e a gestão municipal da saúde com o objetivo de delinear 

um programa para adolescentes e jovens na rede pública, voltados para 

promoção da saúde e prevenção de doenças. No âmbito da universidade 

recomenda-se a implantação de programas que estimulem a adoção de 

comportamentos saudáveis.  
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Tabela 1. Características sociodemográficas, de saúde e procedência, e prevalência de 

utilização de serviços de saúde entre universitários. Pelotas, RS, 2018.  

Variável n (%) 
Utilização de serviços 

de saúde (%) 
RP (IC95%) Valor-p 

     

Procedência (n=1.862)a    0,897 

    Pelotas 855 (45,9) 56,2 1,00  

    Outra cidade do RS 647 (34,8) 55,1 0,98 (0,89-1,07)  

    Outra UF / Outro país 360 (19,3) 56,2 1,00 (0,90-1,11)  

Sexo (n=1.862)    <0,001 

    Masculino 841 (45,2) 46,9 1,00  

    Feminino 

 

1.021 (54,8) 63,0 1,34 (1,23-1,46)  

Idade – anos completos 

(n=1.852) 

   0,195 

    18-20 1.043 (56,3) 57,7 1,00  

    21-24 491 (26,5) 53,0 0,92 (0,83-1,01)  

    25-68 

 

318 (17,2) 54,6 0,95 (0,85-1,06)  

Escolaridade materna 

(n=1.854) 

   0,275 

    Sem escolaridade / 

fundamental incompleto 

415 (22,4) 59,4 1,00  

    Fundamental completo / 

médio incompleto 

222 (12,0) 53,0 0,89 (0,77-1,03)  

    Médio completo / 

superior incompleto 

595 (32,1) 53,2 0,90 (0,80-1,00)  

    Superior completo / pós-

graduação incompleta 

410 (22,1) 56,6 0,95 (0,85-1,07)  

    Pós-graduação completa  

 

212 (11,4) 58,5 0,98 (0,86-1,13)  

Cor da pele (n=1.863)    0,214 

    Branca 1.343 (72,0) 57,2 1,00  

    Preta 242 (13,0) 52,3 0,91 (0,80-1,04)  

    Parda 247 (13,3) 53,0 0,93 (0,82-1,05)  

    Outra 

 

31 (1,7) 45,2 0,79 (0,53-1,17)  

Classificação econômica – 

ABEPb (n=1.780) 

   0,536 

    A 266 (14,9) 59,8 1,00  

    B 787 (44,2) 54,7 0,92 (0,81-1,03)  

    C 649 (36,5) 55,5 0,93 (0,82-1,05)  

    D-E 

 

78 (4,4) 57,7 0,96 (0,78-1,20)  
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Tabela 1 (continuação)     

Variável n (%) 
Utilização de serviços 

de saúde (%) 
RP (IC95%) Valor-p 

Situação de moradia 

(n=1.861) 

   0,524 

    Sozinho(a) 234 (12,6) 54,7 1,00  

    Pais e(ou) familiares 937 (50,4) 54,4 0,99 (0,87-1,13)  

    Amigos e(ou) colegas 480 (25,8) 57,4 1,05 (0,91-1,21)  

    Cônjuge ou 

companheiro(a) ou 

namorado(a) 

210 (11,3) 58,9 1,08 (0,91-1,27)  

     

Necessidade de saúde 

(n=1.852) 

   <0,001 

    Não 1.202 (64,9) 47,3 1,00  

    Sim 650 (35,1) 71,4 1,51 (1,40-1,63)  

     

Total 1.865 (100) 55,8   

RP: Razão de Prevalência. IC95%: Intervalo de Confiança de 95%. 
a Número válido de informações em cada variável. 
b ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Classificação A: maior poder 

aquisitivo. 

 

 

 

Tabela 2. Análise ajustada entre utilização de serviços de saúde e variáveis sociodemográficas 

e necessidade de saúde. Pelotas, RS, 2018. 

Variávela RP (IC 95%) Valor-p 

Sexo (n=1.862)  <0,001b 

    Masculino 1,00  

    Feminino 1,27 (1,16-1,38)  

   

Idade – anos completos (n=1.852)  0,106b 

    18-20 1,00  

    21-24 0,90 (0,82-0,99)  

    25 ou mais anos 0,96 (0,86-1,08)  

   

Necessidade de saúde (n=1.852)  <0,001b 

    Não 1,00  

    Sim 1,47(1,36-1,59)  
a Análise a partir do modelo hierarquizado de ajuste. 
b Valor-p: teste de heterogeneidade 
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Tabela 3. Distribuição da quantidade de contatos, tipo de serviço utilizado, tipo de 

financiamento e motivo para utilização entre universitários. Pelotas, RS, 2018. 

Variável n % 

Quantidade de contatos (n=1.012)   

    1  412 40,7 

    2 254 25,1 

    3 – 11  346 34,2 

   

Serviços utilizados (n=974)   

    Atenção especializada 383 39,3 

    UBS1 220 22,6 

    Pronto Atendimento 134 13,8 

    Pronto Socorro  122 12,5 

    SADT2 115 11,8 

   

Tipo de financiamento (n=994)   

    SUS3 456 45,9 

    Convênio 344 34,6 

    Privado 194 19,5 

   

Motivos (n=1.000)   

    Prevenção 491 49,1 

    Acompanhamento 374 37,4 

    Acidentes / Lesões 62 6,2 

    Problemas psicológicos 48 4,8 

    Problemas odontológicos 25 2,5 

1UBS: Unidade Básica de Saúde. 

2SADT: serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. 

3SUS: Sistema Único de Saúde. 

 
 

 

 

 

 



 

95 

 

 

Figura 1. Motivos para utilização de acordo com o tipo de financiamento. Pelotas, RS, 2018. 

 

 

 

Figura 2. Serviços de saúde utilizados de acordo com o tipo de financiamento. Pelotas, RS, 

2018. 
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4. RELATÓRIO PARA IMPRENSA 
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Uso de serviços de saúde por universitários da UFPel 

Entre 2017 e 2018 foi realizada uma pesquisa pelo Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas com 

ingressantes na instituição no ano de 2017. O estudo fez parte do consórcio de 

pesquisas intitulado Saúde do Estudante Universitário (SEU), que investigou a 

utilização de serviços de saúde, tendo sido realizado pelo mestrando Bruno 

Iorio Könsgen, sob orientação da professora Elaine Tomasi e coorientação do 

professor Bruno P. Nunes. Foram incluídos 1.865 estudantes que responderam 

as perguntas sobre o uso de serviços de saúde, a quantidade de contatos, o 

tipo e o financiamento da atenção.  

Pouco mais da metade dos participantes utilizou serviços de saúde nos 

últimos doze meses (55,8%), sendo maior entre as mulheres e pessoas que 

relataram ter necessidades de saúde. Quatro em cada dez estudantes tiveram 

apenas um contato com os serviços no último ano. Os mais utilizados foram de 

atenção especializada – 39,3%, seguidos das Unidades Básicas de Saúde 

(22,6%), Pronto Atendimentos (13,8%), Pronto-Socorro (12,5%) e Serviços de 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico (11,8%). Praticamente a metade (45,9%) dos 

estudantes foi atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os principais motivos para utilização do último serviço foram as ações 

preventivas (49,1%) e o acompanhamento de problemas de saúde (37,4%). 

Isto aponta para uma diferença no perfil de demanda dos adultos jovens, mais 

especificamente universitários, em relação aos demais grupos etários que 

utilizam mais por motivos de doença e reabilitação. Tanto para motivos quanto 

para tipo de serviços utilizados a fonte de financiamento mais utilizada foi o 

SUS, com ênfase nos serviços de nível primário e secundário. 

A universalização do atendimento é um dos princípios do SUS e por isto 

é importante que todas as populações sejam estudadas de maneira a 

compreender suas demandas e oferecer serviços que as atendam. Para tanto é 

necessário que as informações estejam de posse dos gestores, que articulados 

com a Universidade, possam prover serviços públicos de saúde também para a 

população de adultos jovens. 
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5. ANEXOS 
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5.1 PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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5.2 QUESTIONÁRIO DO CONSÓRCIO UNIVERSITÁRIO 

2017/2018 (VERSÃO IMPRESSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

PESQUISA SAÚDE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFPEL (SEU-UFPEL)  

 

Você foi selecionado para participar de uma pesquisa sobre saúde, realizada pelo Programa de Pós-graduação em 

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).  Lembramos: 

• Todas as informações são sigilosas; 

• As informações serão usadas apenas para esta pesquisa; 

• A cada questão leia todas as opções e responda clicando ou assinalando no espaço correspondente à opção mais adequada 

para você; 

• Se tiver qualquer tipo de dúvida, você pode perguntar para os mestrandos em sala de aula.  

Vamos iniciar o questionário com algumas perguntas gerais.  

BLOCO GERAL 

PRIMEIRAMENTE, GOSTARÍAMOS DE CONHECER MELHOR VOCÊ E SEU CURSO 

A_01) Qual a sua idade?  _ _ anos completos 

A_02) Qual o seu estado civil? 

(1) Casado(a) ou em união estável 
(2) Solteiro(a) 
(3) Separado(a) ou divorciado(a) 
(4) Viúvo(a) 
A_03) Em que tipo de escola você cursou a maior parte do ensino médio? 

(1) Escola pública 

(2) Escola privada 

A_04) Você segue alguma doutrina/seita religiosa? 

(0) Não 

(1) Sim 

A_05) Qual é a sua cor ou raça? 

(1) branca 

(2) preta 

(3) parda 

(4) amarela 

(5) indígena 

(6) outra 

A_06) Quais turnos você tem aula na universidade? (É possível assinalar mais de uma opção) 

(1) Manhã 

(2) Tarde 

(3) Noite 

A_07) Qual o curso em que você ingressou em 2017? 

___________________________________________________ 
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A_08) Você continua neste curso?  

(0) Não 

(1) Sim → pule para pergunta A_10 

A_09) SE NÃO: Qual o curso que você está fazendo agora? 

__________________________________________________ 

 

A_10) O curso em que você está matriculado(a) é o de sua preferência?  

(0) Não  

(1) Sim → pule para a pergunta A_13 

 

A_11) SE NÃO na A_10: Qual curso você gostaria de cursar?  

 ___________________________________________________ 

 

A_12) SE NÃO na A_10: Qual o principal motivo para você seguir matriculado(a) no curso em que está? 

(1) Eu ainda não tinha clareza do que queria fazer, mas foi o curso que a pontuação (nota) no ENEM permitiu me 

matricular 

(2) Não era o curso que eu queria, mas a nota no ENEM permitiu me matricular nesse. Foi minha segunda opção e 

pretendo mudar - pedir reopção 

(3) Não era o curso que eu queria, mas a nota no ENEM permitiu me matricular nesse. Foi minha segunda opção, 

mas estou gostando e pretendo concluí-lo 

(4) Quero manter o vínculo com a instituição, cursar e aprender algo até conseguir algo melhor 

(5) Foi o curso mais próximo daquilo que eu quero ou busco neste momento 

(6) Outro motivo 

A_13) Qual foi a sua média final de notas durante o semestre passado? (de zero a 10)__________ 

 

A_14) Como você considera seu desempenho acadêmico? 

(1) Péssimo  

(2) Muito ruim  

(3) Razoável  

(4) Bom  

(5) Muito bom  

(6) Excelente 

 

A_15.16) Em média, quantas horas por dia você dedica aos estudos fora da universidade? 

 _______ horas ______ minutos 
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A_17) Onde você morou antes de entrar no curso em que você está na UFPel (se morou em mais de um local, 

responda pensando na maior parte do ano)? 

(1) Pelotas → pule para a pergunta A_19 

(2) Outra cidade do estado do Rio Grande do Sul → pule para a pergunta A_19 

(3) Outro estado do Brasil  

(4) Outro país → pule para a pergunta A_19 

A_18) SE EM OUTRO ESTADO: Este estado fica em qual região do país?  

(1) Sul 

(2) Sudeste 

(3) Centro-Oeste 

(4) Norte 

(5) Nordeste 

A_19) Atualmente, você mora em...?  

(1) Pensionato ou República 

(2) Casa do estudante 

(3) Casa ou apartamento próprio 

(4) Casa ou apartamento alugado 

(5) Casa ou apartamento cedido 

A_20) Se você pode escolher onde morar atualmente, essa escolha teve mais a ver com ...? 

(1) Proximidade com o curso e atividades da UFPel 

(2) Proximidade com os serviços e facilidades urbanas (lazer, saúde, comércio) 

(3) Custo da moradia 

(4) Segurança 

(5) Facilidade de deslocamento e acesso ao transporte 

(0) Não escolhi 

A_21) Atualmente, você mora com quem?  

(1) Sozinho(a)   

(2) Com os seus pais (pai ou mãe e/ou irmãos) e/ou outros familiares (vó, tio...) 

(3) Com amigos(as) ou colegas 

(4) Cônjuge/companheiro(a) / namorado(a) → pule para a pergunta A_23 

A_22) SE NÃO MORA COM CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORADO(A): Atualmente, você está 

ficando ou namorando com alguém? 

(0) Não 

(1) Sim, ficando 

(2) Sim, namorando 
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A_23) Além de você, quantas pessoas moram na casa onde você vive? 

(0) nenhuma 

(1) uma 

(2) duas 

(3) três 

(4) quatro 

(5) cinco  

(6) mais de cinco 

A_24) Qual a escolaridade da sua mãe? 

(0) Analfabeta 
(1) Ensino fundamental incompleto 
(2) Ensino fundamental completo 
(3) Ensino médio incompleto (ou curso técnico)  

(4) Ensino médio completo (ou curso técnico) 
(5) Ensino superior incompleto (ou curso tecnólogo) 
(6) Ensino superior completo (ou curso tecnólogo) 
(7) Pós-graduação incompleta 
(8) Pós-graduação completa 
(9) Não sei 
A_25) Qual a escolaridade do seu pai? 

(0) Analfabeto 
(1) Ensino fundamental incompleto 
(2) Ensino fundamental completo 
(3) Ensino médio incompleto (ou curso técnico)  

(4) Ensino médio completo (ou curso técnico) 
(5) Ensino superior incompleto (ou curso tecnólogo) 
(6) Ensino superior completo (ou curso tecnólogo)  
(7) Pós-graduação incompleta 
(8) Pós-graduação completa 

(9) Não sei 
A_26) Qual a escolaridade do chefe da família (ou da pessoa que ganha mais)? 

(0) Analfabeto 

(1) Ensino fundamental incompleto 

(2) Ensino fundamental completo 

(3) Ensino médio incompleto (ou curso técnico)  

(4) Ensino médio completo (ou curso técnico) 

(5) Ensino superior incompleto (ou curso tecnólogo) 

(6) Ensino superior completo (ou curso tecnólogo)  

(7) Pós-graduação incompleta 

(8) Pós-graduação completa 

(9) Não sei 

AGORA VAMOS FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O QUE VOCÊ TEM EM CASA. SE VOCÊ 
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NÃO MORA COM OS SEUS PAIS MAS É SUSTENTADO POR ELES, POR FAVOR RESPONDA O QUE TEM 

NA CASA DOS SEUS PAIS. SE VOCÊ É SUSTENTADO POR SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, CONSIDERE OS 

ITENS DO SEU PRÓPRIO DOMICÍLIO. 

 

Todos os itens devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, 

considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

A_27) Quantos carros para uso particular (não usado para trabalho) você(s) tem em casa?  

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

 

A_28) Quantas motos para uso particular você(s) tem em casa?  

       (0) nenhuma 

       (1) uma 

       (2) duas 

       (3) três 

       (4) quatro ou mais 

A_29) Quantas máquinas de lavar roupa que não seja do tipo tanquinho você(s) tem em casa?  

(0) nenhuma 

(1) uma 

(2) duas 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_30) Quantas máquinas de secar roupa (pode ser lava e seca) você(s) tem em casa?  

(0) nenhuma 

(1) uma 

(2) duas 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_31) Quantos aparelhos de DVD (sem ser de carro) você(s) tem em casa?  

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 



 

109 

 

(4) quatro ou mais 

A_32) Quantos computadores de mesa ou notebook ou laptop/netbook você(s) tem em casa? (desconsiderando 

tablets, palms ou smartphones) 

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_33) Quantos fornos de micro-ondas você(s) tem em casa?  

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_34) Quantas máquinas de lavar louça você(s) tem em casa? 

(0) nenhuma 

(1) uma 

(2) duas 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_35) Quantas geladeiras você(s) tem em casa? 

(0) nenhuma 

(1) uma 

(2) duas 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_36) Quantos freezeres separados ou geladeiras duplex você(s) tem em casa? 

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_37) Quantas(os)empregadas(os)  mensalistas você(s) tem em casa? (considerando apenas os que trabalham 

pelo menos cinco dias por semana) 

(0) nenhuma 

(1) uma 
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(2) duas 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_38) Quantos banheiros têm na casa? 

(0) nenhum 

(1) um 

(2) dois 

(3) três 

(4) quatro ou mais 

A_39) A água utilizada na sua casa vem de/da ...? 

(1) Rede geral de distribuição, “SANEP” 

(2) Poço ou nascente 

(3) Outro meio 

 

A_40) A rua em frente a sua casa é pavimentada ou asfaltada? 

(0) Não 

(1) Sim 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE TRABALHO E BENEFÍCIOS 

A_41) No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade remunerada vinculada à UFPel (bolsa de 

iniciação científica, estágio extracurricular remunerado, bolsa PET, etc)?  

(0) Não → pule para a pergunta A_43 

(1) Sim 

A_42) SE SIM: Quantas horas/semana você exerceu essa atividade?  

(1) Até 20h semanais 

(2) Até 40h semanais  

(3) Mais de 40h semanais 

A_43) No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade remunerada NÃO vinculada à UFPel (emprego 

com carteira assinada ou não, autônomo ou freelancer)?   

(0) Não → pule para a pergunta A_45 

(1) Sim 

A_44) SE SIM: Quantas horas/semana você exerceu essa atividade?  

(1) Até 20h semanais 

(2) Até 40h semanais  

(3) Mais de 40h semanais 

A_45) Atualmente, você recebe auxílio alimentação da UFPel?          (0) Não     (1) Sim 

A_46) Atualmente, você recebe auxílio transporte da UFPel?             (0) Não     (1) Sim 
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A_47) Atualmente, você recebe auxílio moradia da UFPel?                (0) Não     (1) Sim 

A_48) Atualmente, você recebe outro auxílio da UFPel?                     (0) Não     (1) Sim 

 

AGORA GOSTARÍAMOS DE CONHECER MAIS SOBRE QUESTÕES 

COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE 

 

A_49) Qual seu sexo biológico? 

(1) Feminino 

(2) Masculino 

A_50) Qual sua identidade de gênero?  

(1) Homem 
(2) Mulher 
(3) Ambos  

(4) Não me identifico com nenhuma delas  
A_51) Qual sua orientação sexual? Marque aquela que considera predominante. 

(1) Heterossexual: tenho atração por indivíduos do sexo oposto ao meu 

(2) Homossexual: tenho atração por indivíduos do mesmo sexo que o meu 

(3) Bissexual: tenho atração por ambos os sexos 

(4) Assexual: não tenho atração por nenhum dos sexos 

A_52) Qual o seu peso (pode ser aproximado)? ___ quilos ___ gramas 

A_53) Qual a sua altura (pode ser aproximada)?  ___ metros  ___ centímetros 

A_54) Você fuma ou já fumou?  

(0) Não, nunca fumei → pule para pergunta A_57 

(1) Sim, fumo (1 ou mais cigarro(s) por dia há mais de 1 mês) 

(2) Já fumei, mas parei de fumar → pule para a pergunta A_56 

A_55) Atualmente, quantos cigarros por dia você fuma?__ __ cigarros   

A_56) Com que idade você começou a fumar?   __ __ anos 

A_57) Você já fumou narguilé alguma vez na vida? 

 (0) Não → pule para a pergunta A_60 

 (1) Sim, com tabaco puro ou com sabor, essência 

             (2) Sim, com outras substâncias 

 (3) Sim, com tabaco e com outras substâncias 

 (9) Não sei → pule para a pergunta A_60 

SE SIM (opções 1, 2 e 3 acima): 

A_58) Quantos anos você tinha quando experimentou narguilé pela primeira vez?  __ __ anos    

A_59) No último mês, quantas vezes você fumou narguilé? __ __ dias  

A_60) Você já tomou bebida alcoólica?  
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(0) Não → pule para a pergunta A_72.73 

(1) Sim 

A_61) Com que idade tomou bebida alcoólica pela primeira vez? __ __ anos 

A_62) Com que frequência você toma bebidas de álcool? 

(0) Nunca → pule para a pergunta A_72 

(1) Uma vez por mês ou menos 

(2) Duas a quatro vezes por mês 

(3) Duas a três vezes por semana 

(4) Quarto ou mais vezes por semana 

A_63) Nas ocasiões em que bebe, quantas doses, copos ou garrafas você costuma beber? (Consulte a figura 

entregue a você junto com este questionário) 

(1) 1 ou 2 "doses" 

(2) 3 ou 4 "doses"  

(3) 5 ou 6 "doses" 

(4) 7 a 9 "doses" 

(5) 10 ou mais "doses" 

A_64) Com que frequência você toma "seis ou mais doses" em uma ocasião? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 

A_65) Com que frequência, durante o último ano, você achou que não seria capaz de controlar a quantidade 

de bebida depois de começar? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 

A_66) Com que frequência, durante o último ano, você não conseguiu cumprir com algum compromisso por 

causa da bebida? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 
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A_67) Com que frequência, durante o último ano, depois de ter bebido muito, você precisou beber pela manhã 

para se sentir melhor? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 

A_68) Com que frequência, durante o último ano, você sentiu culpa ou remorso depois de beber? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 

A_69) Com que frequência, durante o último ano, você não conseguiu se lembrar do que aconteceu na noite 

anterior por causa da bebida? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez ao mês 

(2) Uma vez ao mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Todos os dias ou quase todos 

A_70) Alguma vez na vida você já causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 

(0) Não 

(1) Sim, mas não nos últimos 12 meses 

(2) Sim, durante os últimos 12 meses 

A_71) Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde já se preocupou com 

você por causa de bebida ou lhe disse para parar de beber? 

(0) Não 

(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 

(4) Sim, durante os últimos 12 meses 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE DESLOCAMENTO E ALGUNS ESPAÇOS DE LAZER 

A_72.73) Em média, na maioria dos dias da semana, quanto tempo por dia você gasta para ir e voltar das suas 

atividades na UFPel? __ __ horas __ __minutos 

 

A_74) Na maioria dos dias da semana, como você se desloca para ir e voltar das suas atividades na UFPel? 

(1) Transporte coletivo público 
(2) Transporte coletivo de apoio da UFPel 
(3) Carro ou moto 
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(4) Bicicleta 
(5) Caminhada (a pé) 
(6) Outros 
Quais desses espaços você costuma frequentar no seu tempo de lazer? 

A_75) Espaços públicos (praças, parques, rua)         (0) Não  (1) Sim 

A_76) Espaços institucionais (universidade, bibliotecas)   (0) Não  (1) Sim 

A_77) Espaços comerciais privados (bares, clubes, lojas)  (0) Não  (1) Sim 

A_78) Espaços privativos (casas, condomínios)         (0) Não  (1) Sim  

A_79) Que tipo de local você considera mais importante como espaço de lazer e de convívio na UFPel? 

(1) Local dedicado a atividades físicas e saúde 

(2) Local dedicado ao encontro e convívio coletivo 

(3) Local dedicado ao estudo e leitura 

A_80) Qual modelo de espaço de lazer que mais deveria ser priorizado na UFPel?  

(1) pequenos espaços de convívio nos diversos prédios  

(2) espaços de médio/grande porte (praças, parques) em alguns locais 

AS PERGUNTAS A SEGUIR REFEREM-SE À SUA ROTINA ACADÊMICA 

NOS ÚLTIMOS 30 DIAS 

A_81) No último mês, você teve aula nas segundas-feiras de manhã?  

(0) Não → pule para a pergunta B_01 

(1) Sim 

A_82) No último mês, a que horas iniciava sua primeira aula nas segundas-feiras de manhã?  

__ __ Horas  __ __ Minutos 

A_83) Nas manhãs das segundas-feiras do último mês, depois de levantar da cama, você se sentia... 

(1) mais cansado do que o habitual  

(2) menos cansado do que o habitual 
(3) tão cansado quanto o habitual 
A_84) Nas manhãs das segundas-feiras do último mês, depois de levantar da cama, você se sentia... 

(1) mais sonolento do que o habitual  
(2) menos sonolento do que o habitual 

(3) tão sonolento quanto o habitual 
A_85) No último mês, sua capacidade de concentração durante a primeira aula das segundas-feiras de manhã 

era... 

(1)   maior do que a habitual  
(2)   menor do que a habitual   

(3)   igual a habitual 
BLOCO ALIMENTAÇÃO 

As perguntas a seguir referem-se ao seu consumo alimentar habitual. Se possível, tente lembrar de todas as 

refeições que você realiza, inclusive fora dos horários das principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar.  

B_01) Você consome algum tipo de carne ou peixe (exemplos: bacon, frango, codorna, salsichas)?  

(0) Não 
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(1) Sim 

(9) Não sei  

B_02) Você consome algum produto lácteo (exemplos: leite de vaca, leite sem lactose de origem animal, queijo, 

manteiga, iogurte, requeijão)?  

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

B_03) Você consome algum tipo de ovo (exemplos: ovos em bolos e outros alimentos cozidos)?   

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

As próximas perguntas referem-se somente ao consumo dos alimentos citados no dia anterior à aplicação. 

B_04) Ontem, você consumiu feijão? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

 

B_05) Ontem, você consumiu frutas frescas (não considerar suco de frutas)? 

(0) Não 

(1) Sim 

             (9) Não sei 

B_06) Ontem, você consumiu verduras e/ou legumes (não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e 

inhame)? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

B_07) Ontem, você consumiu hambúrguer (de origem animal, como de frango ou de alguma carne vermelha) e/ou 

embutidos (exemplos: linguiça, salsichão, salame, presunto, mortadela)? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

B_08) Ontem, você consumiu bebidas adoçadas (exemplos: refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco 

de caixinha, xaropes de guaraná/groselha, suco de fruta com adição de açúcar)? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

B_09) Ontem, você consumiu macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

B_10) Ontem, você consumiu biscoito recheado, doces ou guloseimas (exemplos: balas, pirulito, chiclete, caramelo, 
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gelatina, chocolate)? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei  

AGORA GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS SOBRE SUA ALIMENTAÇÃO, PENSE E ESCOLHA A 

OPÇÃO QUE MELHOR DEFINE SEU COMPORTAMENTO, SE ACHAR PERTINENTE ESCOLHA MAIS DE 

UMA OPÇÃO 

B_11) Quais refeições você costuma realizar todos os dias? Múltipla escolha (marque todas as refeições que 

costuma realizar)    

(1) Café da manhã          

(2) Lanche da manhã         

(3) Almoço          

(4) Lanche da tarde        

(5) Jantar           

(6) Ceia 

B_12) Na última semana (últimos 7 dias) quantos dias você almoçou fora de casa? Não considere almoço na casa de 

amigos ou familiares. (Quem mora na casa do estudante deve considerar o RU como fora de casa) 

(0) Nenhum dia → pule para a pergunta B_18 

(1) 1 vez  

(2) 2 vezes  

(3) 3 vezes  

(4) 4 vezes  

(5) 5 vezes  

(6) 6 vezes  

(7) 7 vezes 

Considerando a última semana (últimos sete dias), assinale o número de dias que almoçou nos locais 

indicados: 

B_13) Restaurante Universitário (RU):               

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 

(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 
B_14) Restaurante tipo buffet por quilo ou a lá carte: 

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 
(3) Três dias 
(4) Quatro dias 

(5) Cinco dias 
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(6) Seis dias 
(7) Sete dias 

B_15) No trabalho:  

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 

(2) Dois dias 
(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 

(7) Sete dias 
B_16) Restaurante tipo “fastfood” e/ou pizzaria:    

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 

(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 

B_17) Lancheria/ cafeteria/ padaria :         

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 
(3) Três dias 

(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 

B_18) Nos dias em que almoça em casa, o que você consumiu com maior frequência?  

(1) Comida tradicional caseira (arroz/ feijão/ macarrão/ carne/ salada....) 

(2) Comida comprada pronta (marmita/ vianda) 

(3) Comida pré-pronta para consumo (geralmente congelada ou enlatada. Ex: lasanha, macarrão instantâneo 

- miojo, bifes tipo hambúrguer, nuggets, batata pré-frita, enlatados, embutidos, pizza congelada...) 

(4) Lanche preparado em casa (sanduíche, pastel...)  

(5)  Lanche comprado pronto para consumo (xis, cachorro quente, pizza) 

(0) Nunca almoço em casa 

B_19) Na última semana (últimos 7 dias) quantos dias você jantou fora de casa? Não considere jantas na casa de 

amigos ou familiares) (Quem mora na casa do estudante deve considerar o RU como fora de casa)    

(0) Nenhum dia → pule para a pergunta B_25 

(1) 1 vez  

(2) 2 vezes  

(3) 3 vezes  

(4) 4 vezes  

(5) 5 vezes  

(6) 6vezes  

(7) 7 vezes 
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Considerando a última semana (últimos sete dias), assinale o número de dias que almoçou nos locais 

indicados: 

B_20) Restaurante Universitário:               

(0) Nenhum dia 

(1) Um dia 

(2) Dois dias 

(3) Três dias 

(4) Quatro dias 

(5) Cinco dias 

(6) Seis dias 

(7) Sete dias 

B_21) Restaurante tipo buffet por quilo ou a lá carte: 

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 

(2) Dois dias 
(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 

(7) Sete dias 
B_22) No trabalho: 

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 

(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 
B_23) Restaurante tipo “fastfood” e/ou pizzaria:    

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 
(3) Três dias 

(4) Quatro dias 
(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 
B_24) Lancheria/ cafeteria/ padaria:          

(0) Nenhum dia 
(1) Um dia 
(2) Dois dias 
(3) Três dias 
(4) Quatro dias 
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(5) Cinco dias 
(6) Seis dias 
(7) Sete dias 

B_25) Nos dias em que jantou em casa, que tipo de preparação consumiu com maior frequência?  

(1) Comida tradicional caseira (arroz/ feijão/ macarrão/ carne/ salada....) 

(2) Comida comprada pronta (marmita/ vianda) 

(3) Comida pré-pronta para consumo (geralmente congelada ou enlatada. Ex: lasanha, macarrão instantâneo-miojo, 

bifes tipo hambúrguer, nuggets, batata pré-frita, enlatados, embutidos, pizza congelada...) 

(4) Lanche preparado em casa (sanduíche, pastel...)  

(5)  Lanche comprado pronto para consumo (xis, cachorro quente, pizza) 

BLOCO ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 

Esta seção refere-se às atividades físicas que você fez na última semana unicamente por recreação, esporte, 

exercício ou lazer. Suas respostas são muito importantes. Por favor, responda cada questão, mesmo que considere que 

não seja ativo.  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos 

contínuos de cada vez: 

B_26) Em quantos dias de uma semana normal, você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo 

livre? 

(0) Nenhum → pule para a pergunta B_29 

(1) 1 dia 

(2) 2 dias 

(3) 3 dias 

(4) 4 dias 

(5) 5 dias 

(6) 6 dias 

(7) 7 dias 

B_27.28) Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta POR DIA? 

_______ horas _____ minutos                               

Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar um pouco 

mais forte que o normal. 

Considere atividades realizadas por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

 

B_29) Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas no seu tempo livre por pelo menos 10 

minutos? (ex.: pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei, basquete, tênis) 

(0)  Nenhum → pule para a pergunta B_32 

(1) 1 dia 

(2) 2 dias 

(3) 3 dias 

(4) 4 dias 

(5) 5 dias 

(6) 6 dias 

(7) 7 dias 

B_30.31) Nos dias em que você fez estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no total você gastou 
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POR DIA?_______ horas _____ minutos                                 

Para responder a próxima questão lembre-se que: atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal;  

Lembre-se de considerar atividades realizadas por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

B_32) Em quantos dias da última semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos, 

como correr, fazer exercícios aeróbios, nadar rápido, pedalar rápido ou fazer Jogging: 

(0) Nenhum → pule para a pergunta B_35 

(1) 1 dia 

(2) 2 dias 

(3) 3 dias 

(4) 4 dias 

(5) 5 dias 

(6) 6 dias 

(7) 7 dias  

B_33.34) Nos dias em que você fez estas atividades vigorosas, no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 

POR DIA?_______ horas _____ minutos                                

 

Agora queremos saber... 

B_35.36) Em média, num dia de semana comum, quantas horas você assiste TV, joga videogame ou computador ou 

usa o computador para qualquer fim (inclua todo o tempo gasto em coisas como Netflix, iPad ou outro tipo de tablet, 

smartphone, You Tube, Facebook, Instagram ou outra rede social, e uso da internet em geral)? ___ __ horas __ __ 

minutos     

A próxima pergunta é sobre o tempo que você permanece sentado (a) todo dia, no trabalho, na universidade, em casa 

e durante seu tempo livre. Isso inclui o tempo estudando, enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, 

lendo, sentado (a) ou deitado (a) assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentado (a) durante o transporte em ônibus, trem, 

metrô ou carro. Não considere o tempo gasto dormindo. 

B_37.38) Quando tempo, no total, você gasta sentado(a) durante um dia de semana? _______ horas 

_____ minutos       

BLOCO PERCEPÇÃO CORPORAL 

AGORA VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE O SEU CORPO 

Se você é mulher, responda a próxima pergunta. Se você é homem, pule para a pergunta B_40 

B_39) Você está grávida ou teve filho nos últimos 3 meses? 

(0) Não  

(1) Sim, estou grávida → pule para a pergunta B_45 

(2) Sim, tive filhos nos últimos 3 meses → pule para a pergunta B_45 

(9) Não sei 

 

AS PERGUNTAS B_40 E B_41 REFEREM-SE A FIGURA ABAIXO. POR FAVOR, ESCOLHA APENAS 

UMA SILHUETA, PENSANDO NA QUE MELHOR IDENTIFICA SUA OPINIÃO EM CADA PERGUNTA. 
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B_40) Qual destas figuras você identifica mais com o seu corpo?  

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )6 (  )7 (  )8 (  )9 

B_41) Qual destas figuras se parece com o que você gostaria que fosse o seu corpo?  

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 (  )6 (  )7 (  )8 (  )9 

B_42) Nos últimos 12 meses, você fez alguma coisa para perder ou ganhar peso? 

(0) Não → pule para a pergunta B_45 

(1) Sim, para perder → responda a pergunta B_43 e pule a pergunta B_44 

(2) Sim, para ganhar → pule para a pergunta B_44 

          (3) Sim, para perder e ganhar  

B_43) O que você fez para perder peso? 

(1) Tomei remédios 

(2) Tomei remédios e fiz dieta/regime 
(3) Tomei remédios, fiz dieta/regime e fiz exercícios/esporte 

(4) Fiz dieta/regime 
(5) Fiz dieta/regime e fiz exercícios/esporte 
(6) Fiz exercícios/esporte 

(7) Tomei remédios e fiz exercícios/esporte 

B_44) O que você fez para ganhar peso? 

(1) Tomei remédios 

(2) Tomei remédios e fiz dieta/regime 

(3) Tomei remédios, fiz dieta/regime e fiz exercícios/esporte 

(4) Fiz dieta/regime 

(5) Fiz dieta/regime e fiz exercícios/esporte 

(6) Fiz exercícios/esporte 

(7) Tomei remédios e fiz exercícios/esporte 
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B_45) Você está satisfeito(a) com sua saúde? 

(1) Muito insatisfeito(a) 

(2) Insatisfeito(a) 

(3) Regular 

(4) Satisfeito(a) 

(5) Muito satisfeito(a) 

BLOCO HÁBITOS DE SONO 

O seguinte questionário se refere aos seus horários de sono e hábitos de dormir em dias que você tem aulas e 

em dias de folga ou descanso. Por favor, responda as questões de acordo com a sua rotina semanal, baseada nos seus 

hábitos e o que aconteceu na maioria dos dias e noites nas últimas 4 semanas (último mês).  

C_01) Quantos dias da semana você tem aula? 

(  )1    (   )2    (   )3    (   )4    (  )5    (   )6    (   )7 

      Por favor, ao responder as questões abaixo, use a escala das 24 horas, por exemplo, 23:00 em vez de 11:00 

NOS DIAS DE AULA 

 

 

  

 

C_02) Vou para cama às __ __ horas __ __ minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que estão na 

cama. 
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C_03) Realmente estou pronto(a) para dormir às __ __ horas __ __ minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_04) Necessito de _____minutos para adormecer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

C_05) Acordo às__ __ horas __ __ minutos. 
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C_06) Passados ______minutos, me levanto. 

 

 

 

 

 

C_07) Você faz uso de despertador nos dias de aula? 

(0) Não 

(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar 

(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca 

Agora responda as questões abaixo baseado nos seus dias de 

FOLGA OU DESCANSO 

 

 

 

 

C_08) Vou para cama às __ __ horas __ __ minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que estão na 

cama. 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

C_09) Realmente estou pronto(a) para dormir às __ __horas__ __ minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_10) Necessito de _____minutos para adormecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_11) Acordo às __ __ horas __ __ minutos. 
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C_12) Passados ______minutos, me levanto. 

 

 

 

 

 

C_13) Você utiliza despertador para acordar nos seus dias de folga descanso? 

(0) Não 

(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar 

(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca  

C_14) Existe alguma razão particular pela qual você não pode escolher livremente seus horários de sono nos dias de 

folga ou descanso? 

(0) Não → pule para a pergunta C_17 

(1) Sim 

C_15) Qual a principal razão pela qual você não pode escolher livremente seus horários de sono nos dias de folga ou 

descanso? 

(1)  Tenho filhos que necessitam de meu cuidado → pule para a questão C_17 

(2) Tenho Pets que necessitam de meu cuidado → pule para a questão C_17 

(3) Tenho hobbies → pule para a questão C_17 

(4) Outra razão  

C_16) SE OUTRA RAZÃO: Qual?  

                                                            _______________________ 

 

C_17) Nas últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve dificuldade para voltar a dormir? 

(0) Nunca  

(1) De vez em quando 

(2) Na maioria das vezes 

(3) Sempre   

C_18) Nas últimas quatro semanas, você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir às aulas? 

(0) Nunca 

(1) De vez em quando 

(2) Na maioria das vezes 

(3) Sempre 

C_19) De modo geral, como você avalia a qualidade de seu sono nos últimos 30 dias (último mês)?  

(1) Muito boa 

(2) Boa 

(3) Regular 
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(4) Ruim 

(5) Péssima 

C_20) Com quantas pessoas você compartilha o quarto de dormir, na maior parte do tempo? 

(1) Apenas uma 

(2) Duas 

(3) Três ou mais 

(0)  Nenhuma 

C_21) Com quantas pessoas você compartilha a cama, na maior parte do tempo? 

(1) Apenas uma 

(2) Duas 

(3) Três ou mais 

(0)  Nenhuma 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE EVENTOS IMPORTANTES QUE PODEM TER ACONTECIDO 

E AFETADO VOCÊ DE MODO NEGATIVO DESDE SEU INGRESSO NA UNIVERSIDADE. 

C_22) No último ano, você precisou abandonar/adiar momentos importantes para você de lazer – como sair com 

amigos, cinema, assistir TV – em função das atividades acadêmicas?  

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_23) No último ano, você teve problemas financeiros mais graves que os normais? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_24) No último ano, você se sentiu muito preocupado(a), ansioso(a), desanimado(a) e tenso(a) em razão da 

sobrecarga das suas atividades acadêmicas? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_25) No último ano, você ficou muito só ou se sentiu sem apoio da família e da maioria dos seus amigos?   

(0) aconteceu, mas não afetou   

(1) afetou pouco   

(2) afetou mais ou menos  

(3) afetou muito  

(8) não aconteceu comigo 

C_26) No último ano, você sofreu algum tipo de discriminação (como pela sua cor, aparência, opiniões, religião, ser 

pobre/ rico...) por colegas ou professores da faculdade? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   
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(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_27) No último ano, você se sentiu pressionado(a) a ter um bom desempenho na faculdade? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_28) No último ano, você foi agredido(a) verbal ou fisicamente e/ou humilhado por colega(s) da faculdade? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_29) No último ano, você teve conflito importante com professor(es) da faculdade? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_30) No último ano, você teve que mudar muito os seus hábitos de vida – como alimentação, atividade física e tempo 

de sono – pelas várias exigências do seu curso? 

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

C_31) No último ano, você ficou bastante decepcionado(a) com a qualidade do ensino na faculdade.  

(1) Aconteceu, mas não afetou   

(2) Afetou pouco   

(3) Afetou mais ou menos  

(4) Afetou muito  

(0) Não aconteceu comigo  

 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE COMO VOCÊ TEM SE SENTIDO NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS 

 

C_32) Nas últimas duas semanas, quantos dias você teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  
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C_33) Nas últimas duas semanas, quantos dias você se sentiu para baixo, deprimido(a) ou sem perspectiva?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana 

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_34) Nas últimas duas semanas, quantos dias você teve dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo ou 

dormiu mais do que de costume? 

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana 

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_35) Nas últimas duas semanas, quantos dias você se sentiu cansado(a) ou com pouca energia?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_36) Nas últimas duas semanas, quantos dias você teve falta de apetite ou comeu demais? 

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_37) Nas últimas duas semanas, quantos dias você se sentiu mal consigo mesmo(a) ou achou que é um fracasso ou 

que decepcionou sua família ou a você mesmo(a)?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

 

C_38) Nas últimas duas semanas, quantos dias você teve dificuldade para se concentrar nas coisas (como ler o jornal 

ou ver televisão)?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_39) Nas últimas duas semanas, quantos dias você teve lentidão para se movimentar ou falar (a ponto das outras 

pessoas perceberem), ou ao contrário, esteve tão agitado(a) que você ficava andando de um lado para o outro mais do 

que de costume?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais  

(3) Quase todos os dias  

C_40) Nas últimas duas semanas, quantos dias você pensou em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar 
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morto(a)?  

(0) Nenhum dia  

(1) Menos de uma semana  

(2) Uma semana ou mais 

(3) Quase todos os dias  

C_41) Considerando as últimas duas semanas, os sintomas anteriores lhe causaram algum tipo de dificuldade para 

trabalhar ou estudar ou tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as pessoas?  

(0) Nenhuma dificuldade  

(1) Pouca dificuldade  

(2) Muita dificuldade  

(3) Extrema dificuldade  

C_42) Você possui um ou mais familiar próximo (ex: pais, avós, tios ou irmãos) que já foi diagnosticado com 

depressão? 

(0) Não 

(1) Sim 

C_43) Você possui diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) diagnosticado por 

um(a) médico(a) ou psicólogo(a)?   

(0) Não     

(1) Sim    

BLOCO SAÚDE FÍSICA 

AGORA QUEREMOS SABER UM POUCO MAIS SOBRE SUA SAÚDE FÍSICA 

D_01) Você teve chiado no peito no último ano?  

(0) Não 

(1) Sim    

D_02) Você tem diagnóstico médico de asma e/ou bronquite e/ou bronquite asmática? 

(0) Não 

(1) Sim    

     SE VOCÊ MARCOU NÃO NAS DUAS PERGUNTAS, PULE PARA A PERGUNTA D-08. 

 

     SE VOCÊ MARCOU SIM PARA QUALQUER UMA DAS PERGUNTAS ACIMA, POR FAVOR 

RESPONDA AS PRÓXIMAS QUESTÕES. 

D_03) No último mês, a asma ou bronquite ou chiado prejudicou as suas atividades no local de estudo, trabalho ou em 

casa? 

(0) Nenhuma vez 

(1) Poucas vezes 

(2) Algumas vezes 

(3) Maioria das vezes 

(4) Todo tempo 

D_04) No último mês, como está a sua asma, bronquite ou chiado? 

(1) Totalmente descontrolada 

(2) Pobremente controlada 
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(3) Um pouco controlada 

(4) Bem controlada 

(5) Completamente controlada 

D_05) No último mês, quantas vezes você teve falta de ar? 

(5) Nenhuma vez 

(4) Uma ou duas vezes por semana 

(3) Três a seis vezes por semana 

(2) Uma vez ao dia 

(1) Mais que uma vez ao dia 

D_06) No último mês, a sua asma ou bronquite ou chiado te acordou à noite ou mais cedo que de costume? 

(5) Nenhuma vez 

(4) Uma ou duas vezes 

(3) Uma vez por semana 

(2) Duas ou três noites por semana 

(1) Quatro ou mais noites por semana 

D_07) No último mês, quantas vezes você usou remédio por inalação (ou bombinha) para alívio da asma ou bronquite 

ou chiado? 

(5) Nenhuma vez 

(4) Uma vez por semana ou menos 

(3) Poucas vezes na semana 

(2) Uma ou duas vezes por dia 

(1) Três ou mais vezes por dia 

AGORA VAMOS FAZER UMAS PERGUNTAS SOBRE SUA SAÚDE OCULAR: 

D_08) Você usa algum tipo de lente/óculos para enxergar melhor?  

(0)    Não → pule para a pergunta D_10 

(1)    Sim, óculos 

(2)    Sim, lente de contato 

(3)    Sim, ambos 

D_09) SE VOCÊ USA ÓCULOS E/OU LENTES: Usando seus óculos ou lentes de contato, você tem alguma 

dificuldade para enxergar de perto e/ou de longe? 

(0)     Não → pule para questão D-11 

(1)     Sim, de perto → pule para questão D-11 

(2)     Sim, de longe → pule para questão D-11 

(3)     Sim, ambos→ pule para questão D-11 

D_10) SE VOCÊ NÃO USA ÓCULOS E/OU LENTES: Você tem alguma dificuldade para enxergar de perto e/ou de 

longe?  

(0)     Não 

(1)     Sim, de perto 

(2)     Sim, de longe 

(3)     Sim, ambos 

BLOCO SAÚDE BUCAL 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE CONSULTAS NO DENTISTA E SAÚDE BUCAL 

D-11) Você já foi ao dentista alguma vez na vida? 

(0) Não → pula para a pergunta D_19 
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           (1) Sim 

D-12) Há quantos meses você realizou a sua última consulta com o dentista? ___ meses       

D-13.14) Onde foi o último atendimento?                                                                  

(1) Posto de saúde 

(2) Consultório Particular/Convênio  

(3) Faculdade de Odontologia  

(4) Centro de Especialidades Odontológicas 

(5) Programa de Assistência à Saúde do Servidor e do Aluno (Proasa) 

(6) Outro.  Onde? ____________________________ 

(9) Não sei 

D-15.16) Qual foi o principal motivo da última consulta?  

(1) Fazer Revisão/checkup/rotina 

(2) Estava com dor  

(3) Resolver um problema nos dentes ou gengiva  

(4) Realizar algum procedimento estético 

(5) Outro. Qual? _________________  

(9) Não Sei 

D_17) No último ano, você buscou atendimento com dentista? 

       (0) Não → pule para a pergunta D_19 

       (1) Sim 

D_18) Você conseguiu ser atendido pelo dentista? 

(0) Não 

(1) Sim  

D_19) Quais das afirmações abaixo descreve o seu acesso aos cuidados odontológicos? 

(0) Eu nunca vou ao dentista 

(1) Eu vou ao dentista quando eu tenho um problema ou quando sei que preciso ter alguma coisa arrumada 

(2) Eu vou ao dentista ocasionalmente, tenha ou não algum tipo de problema 

(3) Eu vou ao dentista regularmente 

D_20) Como você descreveria a saúde de seus dentes e sua boca? 

(1) Excelente 

(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Razoável 

(5) Ruim 

D_21) Nos últimos 6 meses, você teve dor de dente? 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Não sei 

D_22) Nos últimos 6 meses, você faltou alguma aula por motivos odontológicos? 

(0) Não  

(1) Sim 

D_23) Temos um máximo de 16 dentes naturais na parte superior da boca, contando os dentes sisos. Quantos dentes 
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naturais você tem na parte superior da sua boca? 

(16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

D_24) Temos um máximo de 16 dentes naturais na parte inferior da boca, contando os dentes sisos. Quantos dentes 

naturais você tem na parte infeiror da sua boca? 

(16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

BLOCO ACESSO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

D_25) Nos últimos 3 meses, você deixou de realizar alguma(s) atividade(s) habitual por algum motivo de saúde? 

(0) Não → pule para a pergunta D_27 

(1) Sim 

(9) Não sei → pule para a pergunta D_27 

D_26) Se teve mais de um motivo, qual o motivo principal de você ter deixado de realizar suas atividades habituais? 

(1) Resfriado / gripe 

(2) Diarreia / vômitos / náusea / gastrite  

(3) Dor nas costas / pescoço / nuca 

(4) Dor nos braços / mãos / artrite ou reumatismo / doença osteomuscular relacionada ao trabalho 

(5) Lesão provocada por acidente / agressão / violência 

(6) Dor de cabeça / enxaqueca 

(7) Problemas de pele 

(8) Problema de saúde mental 

(10) Asma / bronquite / pneumonia 

(11) Problemas menstruais / de gravidez / parto 

(12) Problema odontológico 

(13) Pressão alta ou outra doença do coração 

(14) Diabetes 

(15) Acidente vascular cerebral ou derrame 

(16) Câncer 

(17) Outra doença 

(18) Outro problema de saúde 

(99) Não sei 

SERVIÇOS DE SAÚDE SÃO OS ESTABELECIMENTOS ONDE SÃO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE 

SAÚDE E TAMBÉM ONDE SÃO REALIZADOS EXAMES E TRATAMENTOS, COMO POR EXEMPLO AS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, PRONTO SOCORRO, CONSULTÓRIOS, 

LABORATÓRIOS, CLÍNICAS DE IMAGEM, ENTRE OUTROS.  

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SÃO SOBRE O SEU ACESSO A ESTES SERVIÇOS 

D_27) Nos últimos 3 meses, você procurou algum serviço de saúde em Pelotas ou em outra cidade? 

(0) Não  

(1) Sim 

(9) Não sei  

D_28) Nos últimos 12 meses, você foi atendido em algum serviço de saúde em Pelotas ou em outra cidade? 

(0) Não → pule para a pergunta D_34 

(1) Sim 
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(9) Não sei → pule para a pergunta D_34 

D_29) Com quantos serviços de saúde você teve contato nestes últimos 12 meses?  __ __    serviços 

 

D_30) Em que tipo de serviço de saúde você foi atendido pela última vez nestes 12 meses?  

(1) Unidade básica de saúde da UFPel (Campus Capão do Leão) 

(2) Outra unidade básica de saúde 

(3) Pronto Socorro Municipal 

(4) Outro Pronto-Atendimento - UPA 

(5) Ambulatório  

(6) Consultório médico – PROASA 

(7) Outro consultório médico 

(8) Consultório odontológico – PROASA 

(9) Outro consultório odontológico 

(10) Consultório psicológico – PROASA 

(11) Outro consultório psicológico 

(12) Consultório de outros profissionais de saúde  

(13) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

(14) Hospital (internação) 

(15) Laboratório (exames de sangue, urina, fezes,...) 

(16) Clínica de imagem (raio-X, tomografia, ressonância...) 

(17) Serviços de radioterapia ou quimioterapia 

(99) Não sei 

D_31) O atendimento, neste último serviço de saúde, foi por algum convênio, particular ou pelo SUS?  

(1) Particular 

(2) Por algum convênio 

(3) Por algum convênio, com pagamento extra                                                                                   

(4) SUS 

(5) SUS, com pagamento extra 

(9) Não sei 

D_32) Por qual motivo você utilizou este último serviço de saúde? 

 (1) Para investigar um problema de saúde (primeira consulta) 

 (2) Para acompanhar um problema de saúde já diagnosticado (retorno) 

 (3) Para tratar um trauma físico 

 (4) Fazer uma revisão (check-up) 

 (5) Tomar medicações (inalações) 

 (6) Tomar vacina 

 (7) Fazer curativo / retira pontos / retirar dreno 

 (8) Realizar fisioterapia 

 (10) Pegar remédios 

 (11) Pedir/pegar/levar exames  

 (12) Pedir receita ou atestado 

 (13) Consulta de pré-natal 

 (14) Fazer exames preventivos  

 (15) Atendimento de saúde bucal 
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 (16) Submeter-se à cirurgia 

 (17) Atendimento com nutricionista 

 (18) Acompanhamento psicológico 

 (99) Não sei 

D_33) Em que mês e ano foi este último atendimento?  

(1) Nov/16 

(2) Dez/16  

(3) Jan/17 

(4) Fev/17 

(5) Mar/17 

(6) Abr/17 

(7) Mai/17 

(8) Jun/17 

(10) Jul/17 

(11) Ago/17 

(12) Set/17 

(13) Out/17 

(14) Nov/17 

(15) Dez/17 

(99) Não sei 

Alguma vez na vida, você já se sentiu discriminado(a), ou tratado(a) pior do que as outras pessoas, no serviço 

de saúde, por algum médico ou outro profissional de saúde por um desses motivos: 

D_34) Falta de dinheiro     (0)Não    (1) Sim  

D_35) Classe social             (0)Não    (1) Sim 

D_36) Raça/cor                   (0)Não    (1) Sim  

D_37) Tipo de ocupação    (0)Não    (1) Sim 

D_38) Tipo de doença        (0)Não    (1) Sim  

D_39) Orientação sexual    (0)Não    (1) Sim 

D_40) Religião/crença         (0)Não    (1) Sim 

D_41) Sexo          (0)Não    (1) Sim 

D_42) Idade          (0)Não    (1) Sim 

D_43.44) Outro                     (0)Não    (1) Sim 

 

SE OUTRO: Qual? _________________________ 

SE VOCÊ NUNCA SENTIU DISCRIMINAÇÃO, PULE PARA A PERGUNTA D-56 

Qual profissional fez você se sentir discriminado(a) ou tratado(a) pior do que as outras pessoas no serviço de 

saúde?  

D_45) Recepcionista ou administrador  (0) Não    (1) Sim 

D_46) Segurança do serviço   (0)Não    (1) Sim 

D_47) Técnico de enfermagem  (0)Não    (1) Sim 

D_48) Enfermeiro    (0) Não    (1) Sim  
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D_49) Médico                     (0)Não    (1) Sim  

D_50) Dentista                 (0) Não    (1) Sim 

D_51.52) Outro profissional da saúde.   Qual? ________________ 

D_53) Você percebeu a discriminação aqui na cidade de Pelotas? 

    (0) Não      

     (1) Sim  

D_54) O serviço de saúde que você foi discriminado(a) era do SUS, plano de saúde ou particular? 

(1) SUS    

(2) Plano de Saúde  

(3) Particular 

D_55) Você já deixou de procurar algum serviço de saúde por algum motivo relacionado à discriminação? 

      (0) Não 

            (1) Sim 

D_56) Você costuma procurar o mesmo lugar, mesmo médico, mesmo serviço quando precisa de um 

atendimento de saúde? 

(0) Não      

(1) Sim 

BLOCO COMPORTAMENTO SEXUAL 

NESTA PARTE DO QUESTIONÁRIO VAMOS FAZER ALGUMAS PERGUNTAS A RESPEITO DA SUA 

ATIVIDADE SEXUAL. LEMBRAMOS QUE TODAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO ANÔNIMAS, 

CONFIDENCIAIS E PROTEGIDAS POR SIGILO ABSOLUTO. POR FAVOR, RESPONDA DE FORMA 

SINCERA, POIS SUAS RESPOSTAS IRÃO AUXILIAR NA COMPREENSÃO DO COMPORTAMENTO SEXUAL 

DE JOVENS ADULTOS E PODERÃO EMBASAR FUTURAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA. 

E_01) Você já teve relações sexuais (considerar como relações sexuais a prática de sexo vaginal, anal ou oral)? 

(0) Não → pule para a pergunta E_12 

(1) Sim 

E_02) Quantos anos você tinha quando teve relações sexuais pela primeira vez? __ __ (anos completos) 

 

E_03) Nos últimos 3 meses, com quantas pessoas você teve relações sexuais (informe o número de pessoas; responda 

zero caso não tenha tido relação sexual nos últimos 3 meses?  __ __ pessoas. 

 

E_04) Na última vez que você teve uma relação sexual, você ou o(a) seu(sua) parceiro(a) utilizaram camisinha 

(masculina ou feminina)? 

(0) Não 

(1) Sim 

E_05) Você consumiu algum tipo de bebida alcoólica ou droga antes ou durante a sua última relação sexual? 

(0) Não 

(1) Sim, bebidas alcoólicas e drogas 
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 (2) Sim, somente bebidas alcoólicas 

 (3) Sim, somente drogas 

E_06) Na última vez que você teve uma relação sexual, houve prática de sexo anal? 

(0) Não 

(1) Sim 

E_07) Na última vez que você teve uma relação sexual, você ou seu parceiro(a) utilizou algum método para prevenir 

gravidez, fora a camisinha? (se utilizou mais de um, responda qual o principal) 

(1) Nenhum método foi utilizado 

(2) Pílula anticoncepcional  

(3) Dispositivo intrauterino (DIU) 

(4) Anticoncepcional injetável 

(5) Pílula do dia seguinte 

(6) Tabelinha 

(7) Coito interrompido 

(8) Outro 

(9) Não sei 

 

E_08) Alguma vez na vida, você já teve diagnóstico médico de doença sexualmente transmissível (DST). Se 

sim, qual? (caso houve mais de uma, relatar a que ocorreu mais recentemente) 

  (0) Não  

  (1) Sífilis 

  (2) Tricomoníase 

  (3) Clamídia 

  (4) Gonorreia 

  (5) HIV/AIDS 

  (6) HPV (Papiloma vírus) 

  (7) Herpes genital 

  (8) Outra 

E_09) Alguma vez na vida, você já realizou teste para HIV/AIDS (teste de laboratório ou teste rápido)?  

    (0) Não → pule para a pergunta E_11 

    (1) Sim 

 

E_10) Caso já tenha feito teste de HIV, qual o principal motivo para a realização do exame? 

(1) Relação sexual desprotegida 

(2) Solicitação do meu parceiro(a) 

(3) Motivado por campanhas governamentais 
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(4) Doação de sangue 

(5) Pré-natal 

(6) Solicitação médica 

(7) Exposição ocupacional 

(8) Outro 

E_11) Nos últimos 3 meses, você fez uso de aplicativos de celular (exemplo: Tinder, Happn, Grindr, Hornet, 

entre outros) com o objetivo de ter relações sexuais? 

    (0) Não 

    (1) Sim 

A SEGUIR SERÃO FEITAS PERGUNTAS SOBRE SITUAÇÕES QUE PODEM VIR A ACONTECER 

ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS. POR EXEMPLO, CONTROLAR O QUE O OUTRO FAZ, XINGAR, FORÇAR 

OU SER FORÇADO A FAZER ALGO, MACHUCAR FISICAMENTE. ENTENDE-SE COMO PARCEIROS 

ÍNTIMOS NAMORADOS(AS), ESPOSOS(AS), NOIVOS(AS), “FICANTES”, “CASOS”. 

Nos últimos 12 meses (de dezembro até este mês), o(a) seu(sua) parceiro(a) (ou algum dos seus parceiros): 

E_12) Xingou, gritou ou humilhou você?   

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_13) Controlou suas redes sociais (como exigir senhas, fiscalizar com quem você conversa ou adiciona)?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_14) Privou você de fazer algo que você gostava ou gostaria de fazer? 

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_15) Olhou diferente ou quebrou coisas para deixar você com medo ou intimidado(a)?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_16) Empurrou, arranhou, beliscou você ou puxou seu cabelo?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_17) Quebrou ou atirou objetos na intenção de machucar você?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_18) Deu um soco, chutou ou bateu em você? 

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_19) Causou algum corte, hematoma ou fratura em você?  
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(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

E_20) Forçou você a fazer alguma prática sexual na qual você não se sentia confortável ou quando estava sob efeito de 

álcool ou outras drogas?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

 

 

 

E_21) Impôs a você uma transa usando força física?  

(0) Não  

(1) Sim 

(8) Não tive parceiro(a) nos últimos 12 meses 

BLOCO ASPECTOS COMPORTAMENTAIS 

AGORA VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE SEUS COMPORTAMENTOS RELACIONADOS AO 

TRÂNSITO. 

E_22) Com que frequência você usa cinto de segurança quando anda num carro no banco da frente? 

(1) Nunca 

(2) Raramente 

(3) Às vezes 

(4) A maioria das vezes 

(5) Sempre 

E_23) Com que frequência você usa cinto de segurança quando anda num carro no banco de trás? 

(1) Nunca 

(2) Raramente 

(3) Às vezes 

(4) A maioria das vezes 

(5) Sempre 

E_24) Quando você andou de moto nos últimos 12 meses, com que frequência você usou capacete? 

(1) Nunca usei um capacete 

(2) Raramente usei um capacete 

(3) Às vezes usei capacete 

(4) A maioria das vezes usei capacete 

(5) Sempre usei capacete 

(6)  Eu não andei de moto nos últimos 12 meses 

E_25) Quando você andou de bicicleta nos últimos 12 meses, com que frequência você usou capacete? 

(1) Nunca usei um capacete 

(2) Raramente usei um capacete 

(3) Às vezes usei capacete 

(4) A maioria das vezes usei capacete 

(5) Sempre usei capacete 
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(6)  Eu não andei de bicicleta nos últimos 12 meses 

E_26) Durante os últimos 30 dias, quantas vezes você andou em um carro ou em outro veículo no qual o 

motorista (você ou outra pessoa) havia consumido bebida alcoólica? 

             (0) Nenhuma vez 

             (1) 1 vez 

             (2) 2 ou 3 vezes 

             (3) 4 ou 5 vezes 

             (4) 6 ou mais vezes 

E_27) Durante os últimos 30 dias, em quantos dias você escreveu mensagens ou enviou e-mails enquanto 

dirigia um carro ou outro veículo? 

(0)  Nenhum dia 

(1)  1 ou 2 dias 

(2)  3 a 5 dias 

(3)  6 a 9 dias 

(4)  10 a 19 dias 

(5)  20 a 29 dias 

(6)  Todos os 30 dias 

(7)  Eu não dirigi um carro ou outro veículo nos últimos 30 dias  

E_28) Durante os últimos 30 dias, em quantos dias você falou no telefone enquanto dirigia um carro ou outro 

veículo? 

(0)  Nenhum dia 

(1)  1 ou 2 dias 

(2)  3 a 5 dias 

(3)  6 a 9 dias 

(4)  10 a 19 dias 

(5)  20 a 29 dias 

(6)  Todos os 30 dias 

(7)  Eu não dirigi um carro ou outro veículo nos últimos 30 dias 

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SERÃO SOBRE BRIGAS E OUTROS COMPORTAMENTOS 

E_29) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você bateu em outras pessoas com a intenção de machucá-las? (NÃO 

inclua irmãos, irmãs nem brincadeiras de luta e chutes em jogos) 

(1) 1 vez 

(2) 2 vezes 

(3) 3 vezes 

(4) 4 vezes 

(5) 5 vezes 

(6) entre 6 e 10 vezes 

(7) mais de 10 vezes 

(0) nenhuma vez 

E_30) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você roubou dinheiro ou objetos que alguém estava carregando ou 

usando? 
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(1) 1 vez 

(2) 2 vezes 

(3) 3 vezes 

(4) 4 vezes 

(5) 5 vezes 

(6) entre 6 e 10 vezes 

(7) mais de 10 vezes 

(0) nenhuma vez   → pula para a pergunta E_32  

E_31) Neste(s) roubo(s) de dinheiro ou outros objetos, você fez ameaças ou usou força e violência contra outra pessoa? 

(1) 1 vez 

(2) 2 vezes 

(3) 3 vezes 

(4) 4 vezes 

(5) 5 vezes 

(6) entre 6 e 10 vezes 

(7) mais de 10 vezes 

             (0) nenhuma vez    

E_32) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você carregou uma faca ou outra arma para se proteger ou brigar? 

(1) 1 vez 

(2) 2 vezes 

(3) 3 vezes 

(4) 4 vezes 

(5) 5 vezes 

(6) entre 6 e 10 vezes 

(7) mais de 10 vezes 

(0) nenhuma vez   

E_33.34) Nos últimos 12 meses, você usou arma contra outra pessoa?  

(0) Não 

(1) Sim. Qual(is) arma(s)? ___________________________________ 

BLOCO USO DE SUBSTÂNCIAS 

NESTA SESSÃO PERGUNTAREMOS SOBRE O USO DE DROGAS. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA 

QUE VOCÊ SEJA SINCERO(A). LEMBRE-SE QUE AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS AQUI SERÃO 

TRATADAS COM SIGILO. 

Na sua vida, você alguma vez já usou alguma das substâncias abaixo? 

E_35) Cocaína: 

(0) Não → pule para a pergunta E_37 

(1) Sim 

E_36) SE SIM: Usou nos últimos 30 dias? 

(0) Não  

(1) Sim 

E_37) Solventes e inalantes (loló, cola, tiner, benzina, esmalte, gasolina, lança perfume): 

 (0) Não → pule para a pergunta E_39 

 (1) Sim 
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E_38) SE SIM: Usou nos últimos 30 dias? 

(0) Não  

(1) Sim 

E_39) Ecstasy (bala, MDMA): 

(0) Não → pule para a pergunta E_41 

(1) Sim 

E_40) SE SIM: Usou nos últimos 30 dias? 

(0) Não  

(1) Sim  

E_41) Alucinógenos (doce, ácido, LSD, chá de cogumelo ou lírio): 

(0) Não → pule para a pergunta E_43 

(1) Sim 

E_42) SE SIM: Usou nos últimos 30 dias? 

(0) Não  

(1) Sim 

E_43) Maconha: 

(0) Não → pule para a pergunta E_45 

(1) Sim 

E_44) SE SIM: Usou nos últimos 30 dias? 

(0) Não  

(1) Sim 

SE VOCÊ RESPONDEU SIM PARA QUALQUER DROGA: 

 

E_45) Com que idade você experimentou pela primeira vez?    __ __ anos completos  

 

BLOCO MEDICAMENTOS 

 AGORA VAMOS FALAR SOBRE O USO DE ALGUNS MEDICAMENTOS 

Você já usou alguma vez na vida algum(ns) desse(s) medicamentos para aumentar a concentração, obter melhor 

desempenho em provas ou melhorar sua capacidade de estudo? 

F_01) Metilfenidato (Ritalina®, Ritalina LA®, Concerta®)  (0) Não (1) Sim 

F_02) Modafinil (Stavigile®)      (0) Não (1) Sim    

F_03) Piracetam (Nootropil®, Nootron®)     (0) Não (1) Sim 

Se você marcou “Não” para todos os medicamentos acima, pule para a pergunta F_15 

Considerando a última vez que você usou este(s) medicamento(s), qual(is) foi (foram) o(s) motivo(s) do uso? 

F_04) Para me manter acordado(a) por mais tempo  (0) Não (1) Sim    

F_05) Para melhorar a minha memória               (0) Não (1) Sim    

F_06) Para aumentar a minha concentração   (0) Não (1) Sim    
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F_07) Para aumentar a minha capacidade de aprender (0) Não (1) Sim    

F_08) Outro motivo      (0) Não (1) Sim 

F_09) Considerando a última vez que você usou este(s) medicamento(s), como você o(s) obteve? 

(1) Com um(a) amigo(a)        

(2) Com um familiar      

(3) Pela internet sem receita     

(4) Com um(a) médico(a)       

(5) Comprei em outro país sem receita 

(6) Outro meio 

F_10) Considerando a última vez que você usou algum(ns) deste(s) medicamento(s) com quem você estava 

morando? 

(1) Sozinho   

(2) Com pais/familiares 

(3) Com amigos ou colegas 

(4) Cônjuge/companheiro/ namorado(a) 

(5) Não lembro 

F_11) Você conseguiu atingir seu objetivo ao usar esse(s) medicamento(s)? 

(0) Não   

(1) Sim    

(2) Em parte  

(9) Não sei 

Você usou nos últimos 12 meses algum(ns) desse(s) medicamentos para e aumentar a concentração, obter melhor 

desempenho em provas ou melhorar sua capacidade de estudo? 

F_12) Metilfenidato (Ritalina®, Ritalina LA®, Concerta®)  (0) Não (1) Sim    

F_13) Modafinil (Stavigile®)      (0) Não (1) Sim    

F_14) Piracetam (Nootropil®, Nootron®)     (0) Não (1) Sim    

 

  SE VOCÊ MARCOU “SIM” PARA ALGUM MEDICAMENTO NAS PERGUNTAS ACIMA  

(F_12, F_13 OU F_14) OU NAS PERGUNTAS F_01, F_02 OU F_03, PULE PARA A PERGUNTA F_20. 

 

F_15) Você já teve vontade de usar algum desses medicamentos?  

(0) Não    →  pule para a pergunta F_20 

(1) Sim 

Se você já teve vontade de usar, por que não usou? 

F_16) Não acho ético       (0) Não (1) Sim 

F_17) Não consegui o medicamento     (0) Não (1) Sim    

F_18) Tenho medo dos efeitos colaterais    (0) Não (1) Sim    

F_19) Outro motivo      (0) Não (1) Sim    

BLOCO AGRESSÃO 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE VIOLÊNCIA, AGRESSÃO OU AMEAÇA COMETIDA CONTRA 

VOCÊ POR PESSOA DESCONHECIDA 

F_20) Nos últimos 12 meses, você sofreu alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida (como bandido, policial, 

assaltante, etc.)?  

(0) Não →  finalize o questionário 

(1) Sim 

F_21) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você sofreu violência de pessoa desconhecida?  

(1) Uma vez 

(2) Duas vezes 

(3) De três a seis vezes 

(4) De sete a menos de 12 vezes 

(5) Pelo menos uma vez por mês 

(6) Pelo menos uma vez por semana 

(7) Quase diariamente 

F_22) Pensando na violência mais grave que você sofreu de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses, como você foi 

ameaçado(a) ou ferido(a)?  

(1) Com arma de fogo (revólver, escopeta, pistola) 

(2) Com objeto pérfuro-cortante (faca, navalha, punhal, tesoura) 

(3) Com objeto contundente (pau, cassetete, barra de ferro, pedra) 

(4) Com força corporal, espancamento (tapa, murro, empurrão) 

(5) Por meio de palavras ofensivas, xingamentos ou palavrões 

(6) Outro 

F_23) Pensando na violência mais grave que você sofreu de pessoa desconhecida nos últimos 12 meses, onde ocorreu 

esta violência?  

(1) Residência 

(2) Trabalho 

(3) Escola/faculdade ou similar 

(4) Bar ou similar 

(5) Via pública 

(6) Banco/Caixa Eletrônico/Lotérica 

(7) Outro 

F_24) Nesta ocorrência, a violência foi cometida por:  

(1) Bandido, ladrão ou assaltante 

(2) Agente legal público (policial/agente da lei) 

(3) Profissional de segurança privada 

(4) Gangue/grupo organizado 

(5) Outro 

F_25) Esta ocorrência ocorreu aqui em Pelotas? 

(0) Não 

(1) Sim 

F_26) Por causa dessa violência, você deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar, realizar 

afazeres domésticos, ir à aula, etc.)? 

(0) Não 

(1) Sim 
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F_27) Você teve alguma lesão corporal ou ferimento provocado por essa violência? 

(0) Não 

(1) Sim  

F_28) Por causa desta violência, você recebeu algum tipo de assistência de saúde?                 

(0) Não →  finalize o questionário                 

(1) Sim 

F_29) Onde foi prestada a primeira assistência de saúde? 

(1) No local da violência  

(2) Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família) 

(3) Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência Médica 

(4) UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

(5) Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas) 

(6) Pronto-socorro ou emergência de hospital público 

(7) Hospital público/ambulatório 

(8) Consultório particular ou clínica privada 

(9) Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 

(10) Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado 

(11) No domicílio, com médico particular 

(12) No domicílio, com médico da equipe de saúde da família 

             (13) Outro 

F_30) Você teve ou tem alguma sequela e/ou incapacidade decorrente desta violência? 

 (0) Não 

 (1) Sim 

 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

POR FAVOR, ENTREGUE SEU QUESTIONÁRIO PARA UM DOS APLICADORES PRESENTES NA 

SALA. 

 

 

 



 

146 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, NÃO PREENCHA ESTA FICHA! ELA SERÁ USADA PELA EQUIPE RESPONSÁVEL SE 

VOCÊ FOR SORTEADO A REALIZAR O TESTE DE VISÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Entrevistador:______________________________________________ 

 

A2. AV olho direito: _______      

A3. ( 1 ) com correção  ( 2 ) sem correção 

A4. Obs.: ____________________________________________ (8) 

NSA 

A5. AV olho esquerdo: _______     

A6. ( 1 ) com correção  ( 2 ) sem correção 

A7. Obs.: ____________________________________________ (8) 

NSA 

 

 



 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO DO CONSÓRCIO 

UNIVERSITÁRIO 2017/2018 
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RELATÓRIO TRABALHO DE CAMPO 
 

Equipe:________________________     Data:____/____/____             
Curso:___________________________                                         Disciplina: ______________________ 

Professor: _________________________________         Turma: ________________________ 

Número de alunos 

Matriculados (reitoria):_______           Presentes: _______                  Não elegíveis: _______ 

Faltas: _______  Encaminhados para teste de acuidade visual: ________  recusas  de teste de acuidade 
visual:_____ 

Número de chamada na lista:_________                                   Aplicador 
AV:__________________________________ 

****Marcar na lista de chamada os não elegíveis, as recusas e as faltas**** 

Caracterização de recusas 

No 1 2 3 4 5 6 7 

Idade        

Sexo         

Cor da pele        

      ****Anotar o motivo de recusas no comentário conforme o número de ordem de recusa. 

Questionário 

Início da aplicação: ____h_____min  

Término do 1º questionário: ____h_____min     Término do último questionário: ____h_____min 

Nº de questionários em papel: _________           Nº de questionários em tablet: _________ 

Comentários 

**** Não elegíveis: azul; Recusas: amarelo; Faltas: rosa. 
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Número tablet ID do questionário Observações Bateria(%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBS: Nas observações anotar se o tablet foi utilizado, se com ID e não usado, 

se sem ID e sem uso, se existe necessidade de exclusão do questionário E 

TODAS outras informações que julgares necessário. 
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5.4 CHECKLIST DOS MATERIAIS A SEREM LEVADOS 

PARA O CAMPO DO CONSÓRCIO UNIVERSITÁRIO 

2017/2018 
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5.5 TEXTO PADRÃO PARA EXPLICAÇÃO DO 

CONSÓRCIO UNIVERSITÁRIO 2017/2018 PARA OS 

PARTICIPANTES 
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Abordagem inicial  
Entrar na sala de aula e agradecer ao professor pela ajuda. 
Apresentar-se aos alunos: 
 
Bom dia/Boa tarde/Noite! 
Nós somos mestrandos do programa de epidemiologia da UFPel e gostaríamos 

de falar a respeito da pesquisa que estamos fazendo com os alunos da universidade. 
Muito mais do que uma obrigação do mestrado esta é uma pesquisa que tem 

por objetivo conhecer a saúde do estudante universitário em seus diversos aspectos. 
Por que isso é importante? Não tem como a universidade e entidades de saúde 
pensarem sobre planos/propostas/políticas sem conhecer a realidade local e por isso 
essa pesquisa quer dar um passo para mudanças que sejam necessárias. 

Nós queremos conhecer sobre todos os alunos que entraram na UFPel no 
início de 2017, são aproximadamente 3000 estudantes, e por isso estamos aqui hoje, 
porque vocês fazem parte dessa população.  

A nossa pesquisa trata de assuntos importantes como discriminação, violência, 
atividade física, alimentação, acesso a serviços de saúde, sono e outros. E ela é 
simples: consiste em um questionário que vocês mesmos vão responder. As respostas 
que vocês derem nos interessam apenas no nível coletivo e não no nível individual. O 
que quero dizer com isso? Não queremos saber se você respondeu que tem 19 ou 25 
ou 32 anos..queremos saber que a média de idade de vocês é 22 anos, por exemplo. 
Então, podem ficar tranquilos que suas informações não serão expostas e suas 
respostas serão anônimas. Tudo que for publicado de resultado dessa pesquisa será 
em termos ‘coletivo’, inclusive, ano que vem, quando terminarmos o trabalho, vocês 
terão uma devolutiva com os resultados que encontrarmos. 

A participação de vocês é voluntária e nós agradecemos muito a sua ajuda ☺. 
Para que a gente consiga um resultado legal, é importante que vocês sejam sinceros, 
lembrando que as suas respostas são anônimas, vocês vão reparar que em nenhum 
momento vocês colocarão dados de identificação como nome e matrícula. 

Pessoal, o que a gente ta fazendo aqui foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa e a gente quer ler junto com vocês o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Só com a assinatura desse termo é que podemos fazer a pesquisa. 

Alguém tem menos de 18 anos? 
Alguém não é deste curso (falar o nome do curso) 
Leitura do TCLE. 
Alguns detalhes importantes! 
Vocês vão responder o questionário em tablet. Qualquer dúvida em relação às 

perguntas ou as opções de resposta podem nos chamar. Se por acaso o tablet falhar, 
nós temos uma versão em papel para vocês terminarem o questionário. 

Ficou alguma dúvida? 
Então vamos começar! Obrigada!  
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5.6 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO DA PESQUISA 
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5.7 FOLDER COM ENDEREÇO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE EM PELOTAS 
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