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1. RESUMO 

O presente estudo consiste em investigar e relacionar qualidade de vida e 

sedentarismo em crianças e adolescentes. 

2. INTRODUÇÃO 

O novo estilo de vida do homem, frente à vida moderna, resultante de 

diversos fatores como a violência nas cidades e inserção de avanços tecnológicos, 

tornam os ambientes mais propícios às práticas sedentárias. (MARTINS et al., 

2012), favorecendo, também, a aquisição de hábitos alimentares inadequados que, 

associados à inatividade física, tem como consequência um aumento do sobrepeso 

e da obesidade. (TARDIDO e FALCÃO, 2006).  

Crianças e adolescentes obesos serão, provavelmente, adultos obesos, com 

grandes chances de sofrerem as consequências dessa situação de risco, como o 

aparecimento, cada vez mais precoce, de Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT). (CARNEIRO et al., 2000; VANHALA et al., 1998). 

Há também que se considerar o forte impacto das DCNT na qualidade de vida 

dos indivíduos afetados, a maior possibilidade de morte prematura e os efeitos 

econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A expressão Qualidade de Vida (QV) inclui elementos relacionados à saúde 

como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, até elementos importantes da 

vida das pessoas como trabalho, família, amigos e outras circunstâncias do 

cotidiano. Assim, a QV tornou-se uma medida importante para avaliar o estado de 

saúde de populações, visando uma significativa melhora. 

3. OBJETIVOS 

Investigar a qualidade de vida relacionada à saúde e sua associação com 

comportamentos sedentários em crianças e adolescentes, estudantes dos Ensinos 

Fundamental e Médio, de uma escola pública estadual e uma escola particular da 

cidade de Bauru/SP. 

4. METODOLOGIA 

Estudo transversal com todos os alunos dos quatro anos do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e três anos do Ensino Médio da Escola Estadual 

Professor José Aparecido Guedes de Azevedo e Sagrado Rede de Educação – 

Colégio São Francisco – ambas no município de Bauru/SP.  



Os dados utilizados são provenientes da pesquisa de IC “Qualidade de vida 

relacionada à saúde e sua associação com excesso de peso em crianças e 

adolescentes de Bauru/SP”, desenvolvida por uma aluna de Enfermagem da 

Universidade do Sagrado Coração. (SOARES, 2014).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Após as autorizações da Secretaria Estadual de Educação – Diretoria 

Regional de Ensino de Bauru (escola estadual), da Diretora da Escola Particular e 

dos Pais/Responsáveis, assim como da aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(Parecer nº 412.238), deu-se início a coleta de dados. 

As crianças e adolescentes responderam aos questionários de caracterização 

sócio-demográfica e o Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM 4.0), para 

avaliação da QV. Este, que inclui auto avaliação para crianças e adolescentes entre 

5 e 18 anos, foi desenvolvido para a aferição da Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde pediátrica. 

Foram utilizadas as medidas antropométricas para o cálculo do índice de 

massa corporal – IMC, e demais parâmetros segundo as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde a partir da faixa etária 

entre 10 anos até os 19 anos de idade. Para a classificação do estado nutricional 

foram utilizados como referenciais os pontos de corte, segundo os percentis e os 

desvios padrão do Escore-Z de acordo com o IMC para Idade. (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). Os estudantes classificados como “magreza 

acentuada”, “magreza” e “eutrofia” foram agrupados como “Sem excesso de peso” e 

os alunos considerados como “sobrepeso”, “obesidade” e “obesidade grave” foram 

denominados de “Com excesso de peso”. 

Os anos de escolaridade serviram para constituição dos grupos sendo que 6º 

e 7º formaram o Grupo 1 com 163 estudantes, somando as duas escolas; 8º e 9º - 

Grupo 2 com 139 alunos; os três anos do ensino médio compuseram o Grupo 3 - 

149 estudantes. Foram determinadas as frequências absoluta e relativa.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As porcentagens entre os sexos foram 237 (52,5%) do feminino e 214 

(47,5%) do masculino. Verificou-se maior concentração de alunos com 11 e 12 anos 

nos 6º e 7º anos, com 13 e 14 anos nos 8º e 9º anos e 16 e 17 anos no ensino 

médio. A raça predominante foi a branca seguida da parda/mulata em todas as 

séries e nas duas escolas. Quanto à renda, 71,4% (60) e 79,7% (63) dos alunos do 



Grupo 1das escolas pública e particular, respectivamente, não souberam informar. O 

mesmo se repetiu para o Grupo 2 (51,6% e 67,5%). No ensino médio, os alunos da 

escola pública indicaram a maior porcentagem de 1 a 5 salários mínimos (43,8%), 

enquanto que na particular, a maioria continuou sem saber informar – 40,5%.  
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