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Introdução
 No Brasil, a qualidade de vida (QV) da população têm sido comprometida pela crescente disparidade social e desemprego. Para a 

maioria, porém, apesar das dificuldades de ordem social, as escolhas e decisões no comportamento diário são da maior relevância para a 
saúde e o bem estar. O perfil do estilo de vida está diretamente ligado ao novo conceito de saúde, compreendido como a ausência de doenças 
e, também, preocupa-se com a QV, a integridade psico-corporal (SANTOS e VENÂNCIO, 2006).

De acordo com Nahas (2001), o estilo de vida passou a ser considerado fundamental na promoção da saúde e redução da mortalidade 
por todas as causas. Para a maior parte da população, os maiores riscos para a saúde e o bem estar advém do próprio comportamento 
individual, resultante tanto da informação e vontade da pessoa, como também das oportunidades e barreiras sociais presentes. O estilo de 
vida moderno, principalmente nas grandes cidades, tende a contribuir para o sedentarismo e obesidade da população.

Objetivo
 Analisar o perfil do estilo de vida dos professores do ensino fundamental e médio da rede estadual da cidade de São Jerônimo da Serra -

PR.

Metodologia
 Estudo de caráter transversal realizado com 42 professores do ensino fundamental e médio, de ambos os sexos (78,6% mulheres e 

21,4% homens), com idade média de 41 anos. Utilizou-se o questionário sugerido por Nahas (2001) sobre o Perfil do Estilo de Vida Individual, 
este instrumento inclui 5 componentes relacionados ao estilo de vida: nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento 
social e controle de stress. A análise descritiva foi realizada através do programa estatístico SPSS 13.0.

Resultado
 Com relação à Nutrição, 42,9% afirmaram que às vezes incluem na sua alimentação diária pelo menos cinco porções de frutas e 

verduras e 50%, às vezes, evitam ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces, valores não satisfatórios. O componente 
atividade física chamou a atenção, pois 59,5% não realizam ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas/intensas, 57,1% não 
realizam exercícios que envolvam força e alongamento muscular e 52,4% não caminham ou pedalam como meio de transporte. Com relação 
ao comportamento preventivo 45,2% conhecem a sua pressão arterial, seus níveis de colesterol e procuram controlá-los, porém 57,1% 
afirmam consumir álcool e cigarros. Para o componente relacionamento os resultados mostram que 71,4% sempre procuram cultivar amigos e 
estão satisfeitos com seus relacionamentos. Para o controle de estresse 33,3% sempre reservam tempo (5') todos os dias para relaxar e a 
mesma porcentagem não equilibra o tempo entre o trabalho e o lazer.

Conclusão
 Conclui-se que os professores do ensino fundamental e médio da rede estadual da cidade de São Jerônimo da Serra - PR precisam 

melhorar os componentes relacionados à nutrição e atividade física, pois estes apresentaram resultados insatisfatórios em seu estilo de vida.
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