
 
 
 
 
 

Comportamentos de risco para saúde de 
universitários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho é sobre condutas de saúde.  
Suas informações ajudarão na elaboração de estratégias preventivas e 

interceptivas dos fatores de risco para saúde dos estudantes 
universitários. 

A participação nesta pesquisa é voluntária e as respostas dadas por você 
ficarão totalmente sob sigilo. 

Nenhuma resposta será identificada, por isso pode ficar à vontade para 
expressar suas opiniões ou condutas.  

Não escreva seu nome no questionário. 

 
 
 
 
 
 

Muito obrigada por sua colaboração! 
 
 
 
 
 



1. Qual a sua idade?  _____anos 
 
2. Qual seu sexo? 
a- masculino 
b- feminino 
 
3. Com quem você mora atualmente? 
Você pode marcar mais de uma 
alternativa. 
a- Sozinho  
b- Cônjuge/ Companheiro(s) 
c- Amigo(s) 
d- Pais ou responsáveis 
e- Outros parentes 
f- Filho (s) 
g- Outros 
 
4. Como você descreveria a sua saúde 
geral? 
a- Excelente 
b- Muito boa 
c- Boa 
d- Ruim 
e- Péssima 
 
5. Qual a escolaridade de sua mãe? 
a- Não freqüentou a escola 
b- 1º. Grau incompleto ou completo 
c- 2º. Grau incompleto ou completo 
d- Curso técnico após 2º. grau 
e- Curso superior incompleto ou 
completo  
f- Não sei 
 
6. Qual a escolaridade do seu pai? 
a- Não freqüentou a escola 
b- 1º. Grau incompleto ou completo 
c- 2º. Grau incompleto ou completo 
d- Curso técnico após 2º. grau 
e- Curso superior incompleto ou 
completo  
f- Não sei 
 
 
As próximas 7 questões serão sobre 
segurança e violência 
 
7. Com que freqüência você usa cinto 
de segurança quando anda num carro no 
banco da frente? 

a- Nunca  
b- Raramente  
c- Às vezes 
d- A maioria das vezes 
e- Sempre 
 
8. Com que freqüência você usa cinto 
de segurança quando anda num carro no 
banco de trás? 
a- Nunca  
b- Raramente  
c- Às vezes 
d- A maioria das vezes 
e- Sempre 
 
9. Quando você andou de moto nos 
últimos 12 meses, com que freqüência 
você usou capacete? 
a- Eu não andei de moto nos últimos 12 
meses 
b- Nunca usei um capacete 
c- Raramente usei um capacete 
d- Às vezes usei capacete 
e- A maioria das vezes usei capacete 
f- Sempre usei capacete 
 
10. Quando você andou de bicicleta nos 
últimos 12 meses, com que freqüência 
você usou capacete? 
a- Eu não andei de bicicleta nos últimos 
12 meses 
b- Nunca usei um capacete 
c- Raramente usei um capacete 
d- Às vezes usei capacete 
e- A maioria das vezes usei capacete 
f- Sempre usei capacete 
 
11. 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? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 vez  
c- 2 ou 3 vezes 
d- 4 ou 5 vezes 
e- 6 ou mais vezes 
 



12. Durante os últimos 30 dias, em 
quantos dias você carregou uma arma 
de fogo ou uma faca? Não considere se 
carregar uma arma faz parte de seu 
trabalho. 
a- Nenhum dia  
b- 1 dia 
c- 2 ou 3 dias 
d- 4 ou 5 dias 
e- 6 ou mais dias 
 
13. Durante os últimos 12 meses, 
quantas vezes você se envolveu em uma 
briga física? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 vez  
c- 2 a 3 vezes  
d- 4 a 5 vezes  
e- 6 a 7 vezes 
f- 8 a 9 vezes 
g- 10 a 11 vezes 
h- 12 ou mais vezes 
 
Às vezes as pessoas se sentem tão 
deprimidas e sem esperanças para o 
futuro que podem considerar a 
possibilidade de tentar suicídio, ou seja, 
tomar alguma atitude para tirar a própria 
vida. As próximas duas questões serão 
sobre suicídio.  
 
14. Durante os últimos 12 meses, você 
já considerou seriamente uma tentativa 
de suicídio? 
a- Sim 
b- Não  
 
15. Durante os últimos 12 meses, 
quantas vezes você tentou de fato 
suicídio? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 vez  
c- 2 ou 3 vezes 
d- 4 ou 5 vezes 
e- 6 ou mais vezes 
 
 
As próximas três questões serão sobre 
uso de tabaco. 
 

16. Você já experimentou cigarro, 
mesmo uma ou duas baforadas? 
a- Sim 
b- Não  
 
17. Você já fumou cigarro 
regularmente, isto é, no mínimo 1 
cigarro por semana pelo período de um 
mês? 
a- Sim 
b- Não 
 
18. Você já tentou parar de fumar 
cigarros? 
a- Nunca fumei regularmente 
b- Sim 
c- Não 
 
As próximas duas questões serão sobre 
consumo de bebida alcoólica. 
 
19. Quantos anos você tinha quando 
bebeu álcool pela primeira vez, exceto 
um pequeno gole?  
a- Eu nunca bebi álcool, exceto um 
pequeno gole  
b- 12 anos ou menos 
c- 13 ou 14 anos 
d- 15 ou 16 anos 
e- 17 ou 18 anos 
f- 19 ou 20 anos 
g- 21 ou 24 anos 
h- 25 anos ou mais 
 
20. Durante os últimos 30 dias, em 
quantos dias você tomou pelo menos 
uma dose de bebida alcoólica? 
a- Nenhum dia  
b- 1 ou 2 dias  
c- 3 a 5 dias  
d- 6 a 9 dias 
e- 10 a 19 dias 
f- 20 a 29 dias 
g- Todos os 30 dias 
 
As próximas três questões serão sobre 
uso de maconha 
 
21. Durante sua vida, quantas vezes 
você fumou maconha? 
a- Nenhuma vez  



b- 1 ou 2 vezes 
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 a 99 vezes 
g- 100 ou mais vezes 
 
22. Quantos anos você tinha quando 
experimentou maconha pela primeira 
vez? 
a- Nunca experimentei maconha  
b- 12 anos ou menos 
c- 13 ou 14 anos 
d- 15 ou 16 anos 
e- 17 ou 18 anos 
f- 19 ou 20 anos 
g- 21 ou 24 anos 
h- 25 anos ou mais 
 
23. Durante os últimos 30 dias, quantas 
vezes você fumou maconha? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes 
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 ou mais vezes 
 
As próximas sete questões serão sobre 
cocaína e uso de outras drogas  
 
24. Durante sua vida, quantas vezes 
você usou qualquer forma de cocaína, 
incluindo pó, crack ou freebase? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes 
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 a 99 vezes 
g- 100 ou mais vezes 
 
25. Durante os últimos 30 dias, quantas 
vezes você usou qualquer forma de 
cocaína, incluindo pó, crack ou 
freebase? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 

f- 40 ou mais vezes 
 
26. Durante sua vida, quantas vezes 
você cheirou cola ou inalou aerosol ou 
qualquer tinta ou spray para ficar fora 
da realidade? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 a 99 vezes 
g- 100 ou mais vezes 
 
27. Durante sua vida, quantas vezes 
você tomou pílulas ou injeção de 
esteróide sem uma prescrição médica? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 a 99 vezes 
g- 100 ou mais vezes 
 
28. Durante sua vida, quantas vezes 
você usou qualquer tipo de droga ilícita 
como LSD, PCP, ecstasy, cogumelo, 
anfetamina (speed ou ice) e/ou heroína? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 a 99 vezes 
g- 100 ou mais vezes 
 
29. Durante os últimos 30 dias, quantas 
vezes você usou qualquer outro tipo de 
droga ilegal, como LSD, PCP, ecstasy, 
cogumelo, anfetamina (speed ou ice) 
e/ou heroína? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 ou 2 vezes  
c- 3 a 9 vezes  
d- 10 a 19 vezes 
e- 20 a 39 vezes 
f- 40 ou mais vezes 
 



30. Durante sua vida, quantas vezes 
você usou uma agulha para injetar 
qualquer droga ilícita em você? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 ou mais vezes 
 
As próximas oito questões serão sobre 
comportamento sexual. Para essa 
pesquisa, relação sexual é definida 
como coito vaginal, coito anal ou sexo 
oral e genital. 
 
31. Quantos anos você tinha quando 
teve relação sexual pela primeira vez? 
a- Eu nunca tive relação sexual  
b- 12 anos ou menos 
c- 13 ou 14 anos 
d- 15 ou 16 anos 
e- 17 ou 18 anos 
f- 19 ou 20 anos 
g- 21 ou 24 anos 
h- 25 anos ou mais 
 
32. Durante os últimos 30 dias, quantas 
vezes você teve relação sexual? 
a- Nenhuma vez  
b- 1 vez  
c- 2 ou 3 vezes  
d- 4 a 9 vezes 
e- 10 a 19 dias 
f- 20 ou mais vezes 
 
33. Durante os últimos 30 dias, com que 
freqüência você ou seu parceiro usou 
preservativo? 
a- Eu não tive relação sexual durante os 
últimos 30 dias 
b- Nunca usei preservativo 
c- Raramente usei preservativo 
d- Às vezes usei preservativo 
e- A maioria das vezes usei preservativo 
f- Sempre usei preservativo  
 
34. Na última vez que você teve relação 
sexual você consumiu álcool ou usou 
drogas antes da relação? 
a- Eu nunca tive relação sexual 
b- Sim 
c- Não 
 

35. Na última vez que você teve relação 
sexual, que método você ou seu 
parceiro usou para prevenir gravidez? 
Você pode marcar mais de uma 
alternativa. 
a- Nunca tive relação sexual 
b- Nenhum método foi usado para 
prevenir gravidez 
c- Pílulas anticoncepcionais 
d- Preservativo 
e- Coito interrompido 
f- Algum outro método 
g- Não sei 
 
36. Quantas vezes você ficou grávida ou 
engravidou alguém? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 ou mais vezes 
d- Não sei 
 
37. Durante sua vida, você já foi 
forçado(a) a ter relação sexual? 
a- Sim 
b- Não  
 
38. Você já fez o teste para verificar 
infecção pelo vírus da AIDS? 
a- Sim 
b- Não 
c- Não sei 
 
As próximas oito questões serão sobre 
peso corporal 
 
39. Como você descreve seu peso? 
a- Muito abaixo do peso normal 
b- Levemente abaixo do peso normal 
c- No peso certo 
d- Levemente acima do peso normal 
e- Muito acima do peso normal 
 
40. Dentre as alternativas abaixo, o que 
você está tentando fazer com relação ao 
seu peso? 
a- Perder peso 
b- Ganhar peso 
c- Manter peso 
d- Eu não estou tentando fazer nada 
com meu peso 
 



41. Durante os últimos 30 dias, você fez 
dieta para perder ou manter o peso? 
a- Sim 
b- Não 
 
42. Durante os últimos 30 dias, você fez 
exercício para perder ou manter o peso? 
a- Sim 
b- Não 
 
43. Durante os últimos 30 dias, você 
vomitou ou tomou laxantes para perder 
ou manter o peso? 
a- Sim 
b- Não 
 
44. Durante os últimos 30 dias, você 
tomou pílulas para emagrecimento? 
a- Sim 
b- Não 
 
45. Qual a sua altura? __________ 
 
46. Qual seu peso? __________ 
 
As próximas 4 questões serão sobre o 
que você comeu no dia de ontem 
 
47. Ontem, quantas vezes você comeu 
frutas ou tomou suco de frutas? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 vezes 
d- 3 ou mais vezes 
 
48. Ontem, quantas vezes você comeu 
salada de verdura ou vegetais cozidos? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 vezes 
d- 3 ou mais vezes 
 
49. Ontem, quantas vezes você comeu 
hambúrguer, cachorro-quente, coxinha, 
empadinha, salgadimhos ou batatas 
fritas? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 vezes 
d- 3 ou mais vezes 
 

50. Ontem, quantas vezes você comeu 
biscoitos, tortas, bolos ou doces? 
a- Nenhuma vez 
b- 1 vez 
c- 2 vezes 
d- 3 ou mais vezes 
 
A próxima questão será sobre atividade 
física. 
 
51. Quantas vezes nos últimos 7 dias 
você praticou exercícios ou praticou 
esportes por pelo menos 20 minutos que 
fizeram você suar e respirar forte, como 
baskete, cooper, natação, tênis, 
musculação, ciclismo ou atividades 
aeróbicas similares? 
a- Nenhum dia  
b- 1 dia  
c- 2 dias  
d- 3 dias  
e- 4 dias 
f- 5 dias 
g- 6 dias 
h- 7 dias 
 
52. De qual dos seguintes tópicos de 
saúde você já recebeu informação na 
faculdade ou universidade? Você pode 
marcar mais de uma alternativa ou 
nenhuma. 
a- Prevenção do uso do tabaco 
b- Prevenção do consumo de bebida 
alcoólica e outras drogas 
c- Prevenção da violência 
d- Prevenção de acidentes e segurança 
e- Prevenção de suicídio 
f- Prevenção de gravidez 
g- Prevenção de DSTs 
h- Prevenção de AIDS ou infecção pelo 
HIV 
i- Hábitos dietéticos e nutricionais 
j- Atividades físicas 
 
 
Muito obrigada!!! 


