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RESUMO 

 

 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de vida e o nível de atividade 

física de universitários. O grupo em estudo foi composto por 39 alunos da Faculdade 

Adventista de Hortolândia, que responderam dois questionários distintos: WOOQOL 

e IPAQ em versões reduzidas. Em relação à qualidade de vida, os indivíduos 

demostraram níveis de satisfação acima da média, apresentando um decréscimo 

apenas no domínio meio ambiente. Em maioria, os participantes foram classificados 

em três grupos; ativos, irregularmente ativos e sedentários. O índice de ativos e 

irregularmente ativos foi equivalente (37%), já a proporção sedentária foi bem menor 

(8%). Conclui- se que os alunos em questão, levam uma vida relativamente ativa e 

apresentam uma qualidade de vida aceitável.  

 

Palavras – Chave: Universitários; Ipaq; Woqol; 

 

 

INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida, segundo Nobre (1994, p. 299) “não é um simples modismo, 

algo passageiro a preencher o tempo dos leitores para, em seguida, ser descartada.” 

Ela está ligada totalmente à satisfação familiar, amorosa, social, ambiental e às 

imagens existenciais. (Cieslak et al 2012) 

Infelizmente, hoje, a qualidade de vida deixou de ser uma das prioridades da 

nossa sociedade. Um dos fatores que influenciou a sociedade foi o rápido 

desenvolvimento da tecnologia, fazendo com que trabalhos manuais e braçais fossem 

substituídos por máquinas. Essa tecnologia, focando no aspecto intelectual, foi 

positiva, pois facilitou a vida do homem. Porém, ao analisarmos o aspecto ambiental, 

social, físico e psicológico é notável que a sociedade regrediu, pois essas mudanças 

fizeram com que o homem tivesse mais responsabilidades, conflitos e preocupações, 

causando o distanciamento familiar, estresse e descuido com o meio ambiente. Essas 

consequências levaram à má qualidade de vida. (Teschima e Marçal, 2011). 

Ao notarmos todos os recursos que o homem desenvolveu até hoje e que 

continua desenvolvendo, observamos que a qualidade de vida deveria ter 

acompanhado esse crescimento, já que com a evolução, novos métodos surgiram. 

Entretanto, à medida que a tecnologia se desenvolve, a qualidade de vida parece ter 

involuído.  

Um dos fatores que acarretam na má qualidade de vida é a falta de atividade 

física. Devido ao tempo excessivo gasto no trabalho, redes sociais, meio de 

comunicação e tendo em frente outras prioridades, a atividade física foi praticamente 

abolida da vida do cidadão. Essa prática é extremamente importante, pois ela, 
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segundo Silva et al (2010, p.116) “é uma forma de lazer e de restaurar a saúde dos 

efeitos nocivos que a rotina estressante do trabalho e do estudo traz.” É comprovado 

também que a prática de atividade física regular está ligada com a diminuição ou a 

inexistência de sintomas depressivos e de ansiedade (Silva et al 2010). 

 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui caráter quantitativo. Foi realizada com 39 alunos 

ingressantes no 2º semestre do curso de Administração na Faculdade Adventista de 

Hortolândia. Foram respondidos dois questionários, sendo eles o WHOQOL e o IPAQ 

na versão reduzida.  

 

 

 (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

 

 

WHOQOL 

A qualidade de vida engloba vários fatores relacionados ao ser humano, 

alimentação, convívio social, atividade física, lazer, entre outros (COSTA et al.2012) 

Nesta pesquisa foi utilizado o questionário Whoqol aplicado à universitários do 2º 

semestre do curso de administração, da Faculdade Adventista de Hortolândia, por 

justamente avaliar os campos do domínio físico, psicológico, social e ambiente, sendo 

assim um questionário adequado ao tema qualidade de vida. 

Os resultados mostraram que, os alunos do 2º semestre de administração da 

Faculdade Adventista de Hortolândia não diferenciaram seu índice de satisfação entre 

os domínios, físico, psicológico, e social com 67,32; 67,50 e 65,63 respectivamente. 

Apenas no domínio ambiente que apresentou um resultado menor 53,59. 

Em estudo apresentado por Catunda e Ruiz (2008) utilizando o whoqol em 

universitários, demonstrou um resultado positivo para todas as questões, apenas uma 

queda, não tão significativa, no domínio psicológico, mesmo assim todos os domínios 

foram acima da média.  

Cieslak et. al (2012) realizou uma pesquisa da qual fizeram parte universitários 

dos cursos de administração, biologia, economia, engenharias, enfermagem, farmácia 

e odontologia, totalizando 178 participantes. Foi utilizado como instrumento de 

pesquisa o questionário Whoqol. Os resultados foram satisfatórios, sendo o a média 

geral de satisfação entre os domínios foi de 74,70, o domínio que apresentou menor 

índice foi o domínio ambiental (62,50). 
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Comparando os resultados (abaixo), os universitários da Faculdade Adventista 

de Hortolândia do curso de administração, também tiveram resultados acima da 

média, apresentando um score menos  apenas no domínio meio ambiente (53,59), 

que de acordo com Cieslak et al.(2012) é o índice necessário para se ter uma boa 

vivência na sociedade, (financeiro, saúde, segurança, entre outros).  

 

 

Sendo assim essas porcentagens mostram que em grande maioria os 

universitários não se sentem satisfeitos quanto ao domínio meio ambiente que 

engloba a segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados 

de saúde e sociais, disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir novas 

informações e habilidades, participação e oportunidades de recreação/lazer, ambiente 

físico, poluição, ruído, transito, clima e transporte. 

 

 

IPAQ 

 

O IPAQ é utilizado para quantificar o nível de atividade física que um indivíduo realiza 

nas últimas semanas que antecedem o teste. 

Para mensuração do nível de atividade física, Cieslak et. al (2012), utilizou o 

questionário IPAQ. Foi utilizado o mesmo grupo citado acima. Os participantes da 

amostra foram classificados em 4 grupos: sedentários, insuficientemente ativo, ativo 

e muito ativo. 

A grande maioria se enquadrou nos grupos ativo e muito ativo (71,1%). A proporção 

de sedentários foi de 18,8%. Foi observado que o sexo masculino se apresenta mais 

ativo em relação ao sexo feminino.  
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Netto et. al (2012) apresentou um estudo realizado com universitários (2.305 alunos) 

da área da saúde (Medicina, nutrição, enfermagem, educação física, farmácia, 

fisioterapia, odontologia e fonoaudiologia), apresentou índice de 37,2% de 

sedentários. 

Na amostra realizada com o curso de administração da Faculdade Adventista de 

Hortolândia, o índice de ativos foi equivalente ao índice de irregularmente ativos 

(37%). Já a proporção sedentária foi de 8% e a proporção muito ativo foi de 18%. 

 

 
 

 

 

Os resultados mostram que a proporção de universitários ativos e irregularmente 

ativos é aceitável. Um estudo feito por Meneguci et al (2010), utilizando o questionário 

IPAQ versão reduzida para avaliar a imagem corporal em universitário de Educação 

Física da Universidade de Lavras, mostra uma margem grande de universitários 

ativos, mostrando que a diferença de compreensão acadêmica não interfere na prática 

da atividade física, pois mesmo tendo uma profissão na qual passem a maior parte do 

tempo assentados ou em pé, os alunos do 2º semestre de administração da faculdade 

adventista de Hortolândia, demonstram estar em um ótimo nível de  frequência à 

atividade física, mostrando quanto se importam com a qualidade de vida e saúde, 

enquanto na graduação. Sendo assim, nota-se que em relação a atividade física, uma 

grande parte dos universitários se preocupam e cuidam das necessidades que o corpo 

para uma boa construção da qualidade de vida, mas ainda assim é possível se notar 

que o crescimento de sobrepeso e obesidade, em um mal comportamento quanto a 

alimentação é um forte alvo de universitários (FERRARI,2012), o que demonstra a 

necessidade de pesquisas pelas quais avaliem o estado nutricional destes alunos, e 

então acoplá-los à atividade física, que compartilham do mesmo objetivo que é a 

qualidade de vida. 
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CONCLUSÃO 

 

Ainda que a qualidade de vida seja um tema bastante questionável entre 

universitários, a vida diária geralmente contribui na tomada de decisões, onde a 

facilidade é prioridade. Os questionários IPAQ e WHOQOL, apresentaram resultados 

satisfatórios para o nível de atividade física e qualidade de vida, o que afirma que a 

correria do cotidiano interfere negativamente na vida dos universitários porém em 

contrapartida uma parcela dos alunos ainda praticam alguma atividade física. 

Conclui-se que, os universitários do curso de administração da Faculdade Adventista 

de Hortolândia, demonstram estar levando uma vida relativamente ativa, contribuindo 

para a melhora da qualidade de vida. Porém, ainda assim é necessário um maior 

número de pesquisas com universitários que foquem em distintas áreas como: 

alimentação, descanso, e outras, pois fazem parte do processo de construção da 

qualidade de vida. 
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