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No século XXI após inúmeras mudanças sociais e políticas assim como também 
educacionais, observa-se maior número de estudantes nas universidades, são 
novos indivíduos que adentram cada vez mais cedo no ambiente acadêmico, o 
universitário atravessa fase de desenvolvimento marcada por transformações, por 
experiências novas, por uma maior liberdade e por vivências afetivas intensas, 
estando portanto em situação de vulnerabilidade a vários riscos, as experiências 
novas podem potencializar o uso de álcool e os riscos associados a esse consumo, 
concomitantemente ao uso de outras drogas. O objetivo do estudo realizado foi 
observar o perfil dos estudantes universitários de alguns cursos de áreas 
específicas, sendo estes, cursos da área de humanas e cursos da área da saúde, 
assim como o comportamento destes, e por meio desses dados analisar os hábitos 
de saúde e de vida, além de relacionar os seus hábitos ao possível acometimento 
futuro por doenças crônicas. Foram aplicados questionários com 180 alunos 
contendo questões já validadas no Brasil além de outras criadas pelos 
pesquisadores, abordando alguns fatos a respeito de hábitos e costumes do 
cotidiano dos estudantes, além dos dados sociodemográficos. Pressupõe-se que 
por terem acesso a informações que aprimoram o conhecimento em relação a bons 
hábitos de vida e saúde, os estudantes de cursos da área da saúde pudessem ter 
um melhor resultado; porém, o que se observou foi um equilíbrio entre as duas 
áreas de estudo analisadas, tendo por exemplo o curso de Odontologia 
apresentado resultados ruins quanto ao uso de cigarro e álcool, não obstante ao 
curso de Administração ter obtido resultados negativos em relação ao uso de 
métodos de prevenção quanto as doenças sexualmente transmissíveis. Contudo, 
observando que estudantes que tornar-se-ão futuros profissionais da área da saúde 
não refletem aquilo que têm aprendido ao longo do curso, o que se torna 
preocupante. 
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