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A obesidade se refere ao acúmulo excessivo de gordura corporal que pode 
trazer riscos à saúde geral dos indivíduos. Estudantes universitários com 
excesso de peso têm apresentado enormes insatisfações corporais, que 
podem determinar em mudanças de comportamento e autoestima dos 
mesmos. Avaliar o impacto do excesso de peso na autoestima de estudantes 
universitários. Trata-se de um estudo de corte transversal desenvolvido com 
501 estudantes da área de saúde regularmente matriculados nos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Educação Física e Nutrição da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA), situada na 
cidade de Caxias (MA). A coleta dos dados ocorreu por meio de aplicação de 
questionários sobre o perfil sociodemográfico e econômico, estilo de vida, 
aspectos de saúde e o questionário de autoestima de Rosenberg. Na análise 
univariada utilizou-se a estatística descritiva, na bivariada o teste Qui-quadrado 
de Pearson, e na multivariada a regressão de Poisson com efeito medido pela 
razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% através do software 
SPSS, versão 18.0. A pesquisa revelou que 51,2% dos estudantes 
universitários classificados com baixa/média autoestima tinham excesso de 
peso. O modelo final de regressão de Poisson para o impacto dos fatores e 
principalmente do excesso de peso na autoestima mostrou que a raça negra, 
parda e o uso de drogas ilícitas foram fatores independentes associados a uma 
baixa/média autoestima. No que se refere ao excesso de peso nota-se um 
aumento na prevalência de baixa/média autoestima quando comparado aos 
universitários eutróficos. Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que 
grande parte dos estudantes universitários com excesso de peso possui 
baixa/média autoestima com diferença significativa na pesquisa o que parece 
refletir na sua qualidade de vida. 
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