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1. RESUMO 

Diversos determinantes de saúde podem ser adotados no estilo de vida das 

pessoas. Fatores de risco e fatores de proteção, em alguns casos, dependem de 

atitudes dos indivíduos. A prática regular de exercícios físicos é considerada um 

fator de proteção à saúde do ser humano. É importante observar que a continuidade 

na prática de exercícios físicos é determinante para que os indivíduos desfrutem dos 

benefícios desse fator de proteção à saúde. Diante disso, torna-se fundamental que 

investigações possam solidificar essa informação, sobretudo em uma variável de 

grande impacto na saúde das pessoas, a qualidade de vida. Contudo, o presente 

estudo tem como objetivo comparar a percepção de qualidade de vida entre 

indivíduos sedentários e praticantes regulares de exercícios físicos.  Para tanto, foi 

aplicado o questionário de avaliação da percepção de qualidade de vida WHOQOL-

BREF. A análise estatística foi realizada através de planilha proposta por Pedroso e 

col. O GP apresentou valores superiores nos domínios Físico, Psicológico, Meio 

Ambiente, além da Auto Avaliação da Qualidade de Vida e do somatório Total. 

2. INTRODUÇÃO 

Ao compreender a importância de manter um estilo de vida saudável, a população 

passa a adquirir hábitos que se transformam em fatores de proteção à saúde das 

pessoas. Diversos determinantes de saúde podem a qualidade de vida das pessoas. 

Pesquisas apontam que o comportamento sedentário influencia negativamente na 

qualidade de vida das pessoas, ao passo que a prática de exercícios físicos pode 

contribuir positivamente tanto na saúde, como na qualidade de vida dos praticantes. 

3. OBJETIVOS 

Comparar a percepção de qualidade de vida entre praticantes e não praticantes de 

exercícios físicos.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa transversal e quantitativa. Foi aplicado o questionário de 

avaliação da percepção de qualidade de vida WHOQOL-BREF em 30 (trinta) 

indivíduos aparentemente saudáveis, que participaram voluntariamente do estudo e 

foram escolhidos por afinidade. O instrumento de avaliação foi desenvolvido pela 

OMS (Organização Mundial de Saúde) e é dividido em 04 (quatro) domínios: físico, 



psico psicológico, relações pessoais e ambiente, além da auto avaliação da 

qualidade de vida. Este estudo será utilizado como projeto-piloto e as possíveis 

limitações encontradas serão controladas na próxima investigação. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo de Praticantes de Exercícios 

Físicos (GP) e Grupos de Não Praticantes de Exercícios Físicos (GNP), sendo que 

cada grupo foi composto por 15 (quinze) integrantes. Os participantes eram de 

ambos os sexos, tinham entre 18 a 30 anos de idade e responderam ao questionário 

de avaliação da percepção de qualidade de vida WHOQOL-BREF. Os indivíduos 

tiveram uma breve explicação sobre a maneira correta de se responder ao 

questionário e o preencheram sozinhos. Não era necessário se identificar no 

questionário. Como critérios de inclusão, adotou-se que os sujeitos deveriam estar 

praticando exercícios físicos regularmente por, no mínimo, 04 (meses) para serem 

inseridos no GP. Ao passo que para comporem o GNP, deveriam estar levando uma 

vida sedentária por, ao menos, 04 (quatro) meses. Os dados foram plotados em uma 

planilha desenvolvida por Pedroso e col., desta maneira foi possível realizar uma 

análise de dados descritos, expressos em média, desvio-padrão, coeficiente de 

variação, valor mínimo, valor máximo e amplitude. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O quadro 1 apresenta dados descritivos do GP para os domínios: Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, além da Auto Avaliação da 

Qualidade de vida. 

Quadro 1. Valores referentes ao GP em relação aos domínios do WHOQOL-BREF e 

a Auto Avaliação da Qualidade de Vida. 

DOMÍNIO MÉDIA DP* 
COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Físico 16,69 1,81 10,85 11,43 18,86 7,43 

Psicológico 16,36 2,04 12,50 12,00 18,67 6,67 

Relações 

Sociais 15,38 1,58 10,29 12,00 18,67 6,67 

Meio Ambiente 13,93 1,55 11,09 11,50 16,50 5,00 



Auto avaliação 

da **QV 16,13 2,07 12,80 12,00 20,00 8,00 

TOTAL 15,57 1,46 9,36 12,15 17,54 5,38 

*DP: Desvio-Padrão; ** QV: Qualidade de Vida. 

O quadro 2 apresenta dados descritivos do GNP para os domínios: Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, além da Auto Avaliação da 

Qualidade de vida. 

Quadro 2. Valores referentes ao GNP em relação aos domínios do WHOQOL-BREF 

e a Auto Avaliação da Qualidade de Vida. 

DOMÍNIO MÉDIA *DP 
COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Físico 15,35 2,13 13,85 10,86 19,43 8,57 

Psicológico 14,90 1,85 12,44 10,67 17,60 6,93 

Relações 

Sociais 15,82 2,41 15,23 10,67 20,00 9,33 

Meio 

Ambiente 12,90 1,72 13,36 10,50 16,00 5,50 

Auto 

avaliação 

da **QV 13,47 2,33 17,27 10,00 18,00 8,00 

TOTAL 14,39 1,53 10,61 11,23 17,08 5,85 

*DP: Desvio-Padrão; ** QV: Qualidade de Vida. 

O GP apresentou valores superiores nos domínios Físico, Psicológico, Meio 

Ambiente, além da Auto Avaliação da Qualidade de Vida e do somatório Total. 
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