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RESUMO 

 
OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade de vida e o nível 

da prática de atividade física dos universitários do x semestre de educação física da 

Faculdade Adventista de Hortolandia, SP METODOLOGIA: Para as análises foram 

entrevistados 46 alunos, que responderam a dois instrumentos: o Questionário 

Internacional de Atividade Física–IPAQ versão curta que classifica o indivíduo como 

sedentário, irregularmente ativo, ativo e muito ativo e o questionário WHOQOL, sendo 

ele um instrumento multidimensional, que aborda questões em quatro domínios (físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente). RESULTADOS: No primeiro 

questionário observando a qualidade de vida foram encontradas as seguintes médias: 

referente ao domínio Físico 72,14, domínio Social 71,25, domínio psicológico 65,52 e 

domino de Meio Ambiente 57,50 sendo esse o domínio com menor média. Já no 

questionário que verifica o nível da pratica de atividade física foi possível perceber que 

4,35% dos alunos avaliados apresentam nível de sedentarismo, 17,40% são 

Irregularmente ativos, 32,61% são ativos e 45,65% consideram-se muito ativos. (colocar 

o resultado do IPAC primeiro, pois foi citado primeiro na metodologia) CONCLUSÂO: 

Conclui-se que tratando-se da prática de atividade física, quase 80% dos entrevistados 

são ativos e muito ativos, resultado esperado para o perfil dos alunos do curso de 

Educação Física. Já no quesito qualidade de vida, o domínio meio ambiente obteve o 

menor índice de satisfação. Nesse quesito entendemos que o indivíduo mais jovem 

ainda não obteve uma estabilidade financeira adequada, assim dificultando todas as 

áreas que envolvem valor monetário como pagar faculdade, transporte, alimentação, 

compra de material de estudo e lazer. Todos esses fatores estão diretamente ligados 

ao domínio do Meio Ambiente que os estudantes estão inseridos. Nos outros domínios 

as médias foram lineares demonstrando estabilidade, porém ainda com médias baixas, 

propondo futuros estudos que possam sugerir possíveis mudanças para melhoria do 

domínio meio ambiente . 

 
Palavras chaves: Qualidade de Vida; atividade física, universitários. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 



Qualidade de vida é um tema que cada vez mais está em pauta, principalmente 

na área de saúde. Apesar desse crescente interesse pelo tema, percebe-se que ainda 

há muito por estudar e discutir sobre sua importância no campo cientifico. 

De acordo com os pressupostos do Grupo de Qualidade de Vida da OMS 

WHOQOL Group. (1995), a qualidade de vida vai muito além do caráter objetivo de 

condições ideais de vida, pois considera a percepção individual da posição na vida, no 

contexto da cultura e sistemas de valores em relação a objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações do indivíduo. Portanto, para conhecer a qualidade de vida dos 

universitários, temos que considerar todo contexto em que se inserem as variáveis de 

desenvolvimento social e psicológico do período em que se encontram as mudanças e 

adaptações em que estão implicados sob a ótica do próprio jovem. 

Para Fleck et al (2003), define-se qualidade de vida como a harmonização de 

diferentes modos de viver e dos níveis físico, mental, social, cultural, ambiental e 

espiritual. De acordo com Dimenas et al (1990), a qualidade de vida pode ser entendida 

como constituída de três fatores: o bem-estar subjetivo, que se refere a percepção do 

indivíduo, seus valores e crenças; saúde, entendida como um estado de bem-estar 

físico, mental e social, e não meramente como a ausência de doença; e em terceiro 

lugar, o bem-estar social, que se refere a situação da pessoa em relação ao seu 

ambiente e sociedade. 

Já no quesito da prática regular da atividade física é inserida como uma 

ferramenta de suma importância para o desenvolvimento de aspectos positivos 

relacionados à saúde (SECLÉN-PALACIN E JACOBY, 2003). Devido a isto, 

pesquisadores de diversas partes do mundo têm demonstrado preocupação com o nível 

de atividade física das pessoas (Brasil. Ministério da Saúde, 2004). 

Não realizar atividade física regularmente é uma condição que está associada 

ao desenvolvimento de doenças, tais como: diabetes, infarto do miocárdio, doença 

arterial coronariana, câncer e obesidade. É também um dos fatores que contribui para 

elevar as taxas de mortalidade, aumentar os riscos de hospitalizações e de problemas 

psicossociais, resultando em custos elevados para a saúde pública de modo geral 

(FERREIRA et. al, 2006). 

Tal fenômeno tem se constituído em importante campo de investigação, com 

destaque para os níveis de atividade física de adolescentes e, em especial, jovens 

universitários por dois motivos: porque o ingresso na universidade é um evento marcado 

por novas relações sociais, com a possibilidade de adoção de estilo de vida sedentário; 

e porque a juventude é uma fase bastante oportuna para se colocar em prática medidas 

preventivas (PHIL et. al, 2000). É nesta fase que o estilo de vida está sendo consolidado 

juntamente com a independência do jovem (ADAMS, 2006). 



Durante o estudo realizado, foram avaliados os domínios referentes à 

qualidade de vida e o nível da prática de atividade física de 46 Universitários do Curso 

de Educação Física, entretanto, observamos como parâmetro comparativo outros 

estudos que utilizaram dos mesmos métodos porém, com alunos de outras 

Universidades e cursos de graduação diferentes. 

Em uma pesquisa feita com a intenção de analisar alguns fatores associados à 

qualidade e estilo de vida de universitários, foram verificados os fatores motivacionais 

associados à prática de exercícios físico em estudantes universitários, logo em seguida 

foi analisada a qualidade de vida e bem-estar espiritual em universitários de psicologia 

e por último foi avaliado a qualidade de vida, de dor nas costas, da funcionalidade e de 

alterações da coluna vertebral de estudantes de fisioterapia. 

Outro estudo foi feito com 63 estudantes universitários, sendo (54% de rapazes 

e 46% moças) com idade média de 35 anos, matriculados nos cursos de graduação em 

psicologia e engenharia civil da Universidade estadual de londrina, Paraná, Brasil. Foi 

identificado o grau e a importância dos motivos individuais para a prática de exercícios 

físicos. 

Chegou-se à conclusão de que os fatores motivacionais relacionados a prática 

de atividade física são variados e os que apresentam maiores escores médios foram: 

Prevenção de doenças, Prazer e bem estar e Condição Física. As diferenças 

significativas entre os gêneros foram encontradas nos escores médios equivalentes aos 

fatores motivacionais: Afiliação, Competição, controle do peso corporal, Reabilitação da 

Saúde e Reconhecimento social. Sendo assim, a prática de exercícios físicos em 

universitários deve considerar os aspectos motivacionais e as diferenças entre os sexos 

como fatores importantes que podem potencializar o grau de motivação dos indivíduos 

quanto a sua participação em programas de exercício físico (LEGNANI et al., 2011). 

No segundo estudo, foram analisados aleatoriamente 136 universitários de 

psicologia da PUCRS, sendo (15,4 % rapazes e 84,6% moças) média de idade 22,57. 

O objetivo do estudo é avaliar a qualidade de vida geral e bem-estar espiritual dos alunos 

e verificar a relação entre esses aspectos nos alunos dessa especialidade de 

conhecimento. 

Foi possível observar que os alunos de Psicologia tem maior preocupação com 

as questões corporais, o físico, a autoimagem e a aparência física. Os aspectos de 

saúde tiveram altos níveis de consideração. Nas questões relacionadas ao significado 

da vida e a razão de viver foi observada grande satisfação dos alunos. Pela grade 

curricular dos alunos durante o curso também foi identificado que isso tende a influenciar 

a formação pessoal e profissional desses jovens. Ficou evidente o quanto o tema 

espiritualidade é atual é que está diretamente relacionada à saúde das pessoas, no 



entanto, não há como desconsiderar o aspecto benéfico da espiritualidade e o bem-

estar (COSTA et al., 2008). 

Por último, foram avaliados 42 universitários voluntários do curso de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo do estudo foi 

avaliar a qualidade de vida, dor nas costas, funcionalidade e as alterações da coluna 

vertebral de estudantes de fisioterapia. Foram utilizados três tipos de instrumentos para 

avaliação, o primeiro avaliando a coluna vertebral, o segundo avaliando a dor nas costas 

e o terceiro a qualidade de vida. 

Entretanto, os resultados não demonstraram associação significativa entre a 

dor nas costas e as alterações nas curvaturas da coluna, e entre a funcionalidade e 

alterações nas curvaturas da coluna. Os resultados apontaram que a maioria dos alunos 

apresentaram uma boa qualidade de vida, e que o principal fator de interferência da 

qualidade de vida foi à dor nas costas (BACCHI et al., 2013). 

Desse modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida 

e o nível da prática de atividade física dos alunos do curso de Educação Física da FAH, 

fazendo correlações com outros alunos universitários de outras Universidades e 

diferentes graduações .  

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente  adotou como metodologia uma pesquisa qualitativa que não 

necessita do uso de métodos estatísticos. A fonte de coleta de dados é o ambiente 

natural e o pesquisador é o instrumento-chave, os pesquisadores tendem averiguar os 

dados de forma indutiva, realizado com acadêmicos de ambos os sexos do curso de 

Educação Física. Também se utilizou a pesquisa quantitativa comprovando que os 

dados, opiniões e informações podem ser quantificados e analisados numericamente, 

requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, média, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, etc. (RICHARDSON, 1999).  

 Para avaliar o nível de atividade física foram entrevistados 46 alunos do 

segundo semestre do curso de Educação Física da FAH. Utilizou-se o Questionário 

Internacional de Atividade Física–IPAQ versão curta.  

Para mensurar a Qualidade de Vida foi utilizado o questionário WHOQOL, 

sendo entrevistados outros 46 alunos do mesmo curso. Trata-se de um instrumento 

multidimensional, que abrange questões em quatro domínios (físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente). 



Neste caso, com o objetivo de analisar a qualidade de vida e o nível da prática 

de atividade física dos alunos do segundo ano de Educação Física da FAH. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3. Análise dos dados 

3.1 Análise do questionário WHOQOL 

 

Análise dos domínios referentes à qualidade de vida de 46 Universitários do Curso de 

Educação Física. 

 

Gráfico 1 – Média dos domínios da qualidade de vida. 

 

Observando os domínios analisados da turma do segundo semestre de 

Educação física (gráfico 1) foram encontradas as seguintes médias: referente ao 

Domínio Físico 72,14, domínio Social com 71,25, Domínio psicológico com 65,52 e 

domino de Meio Ambiente 57,50.  

Dessa forma, podemos identificar que os valores apresentados nos quatros 

itens analisados ficaram próximos, com uma variação máxima de 14,64. Mostrando 

assim uma linearidade que demonstra a importância similar dos domínios para a 

qualidade de vida deste grupo.  
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Assim como previsto os alunos de Educação Física se sobressaem no domínio 

físico e social, provavelmente devido convivência praticamente diária com atividades 

físicas e contato com o público. 

Sendo assim, foi possível observar a média dos mesmos domínios em outros 

universitários de turmas e cursos diferentes. De acordo com Costa et. al. (2008) 

avaliando 136 alunos do curso de Psicologia foram encontrados os seguintes resultados 

para o domínio Físico (71,32), Psicológico (70,42) Relações Social (71,26) e Meio 

Ambiente (68,35). Percebe-se que  os resultados são bem similares aos encontrados 

neste estudo,  possuindo uma leve divergência apenas no  domínio do meio ambiente, 

sendo mais elevado para o curso de Psicologia, porém o de menor índice como em 

nossa pesquisa.  

Em outro estudo feito por Petrini, Margato e Junior (2013) observando 62 

alunos estudantes universitários, com idade entre 18 e 25 anos, de ambos os gêneros, 

acadêmicos do 2º e 3º ano de graduação das áreas de ciências humanas e ciências da 

saúde, dos turnos diurnos e noturnos. A média encontrada para os domínios dos alunos 

do período diurno forram: Domínio Físico 72,23, Psicológico 67,74, Relações Social 

70,69 e Meio Ambiente 61,59. Já os alunos do período noturno encontrou-se os 

seguintes dados:  Domínio Físico 76,72, Psicológico 67,47, Relações Social 77,04 e 

Meio Ambiente 66,43. Novamente é possível perceber que existe grande similaridade 

nos dados, principalmente no aspecto Meio ambiente. 

Em um terceiro estudo analisado Martins et. al. (2012) fizeram a mesma 

pesquisa com 42 universitários do curso de engenharia de uma universidade pública. A 

média encontrada para os domínios foram: Domínio Físico 71,55, Domínio Psicológico 

69,79 Relações Social 76,79 e Meio Ambiente 65,14. Novamente encontramos grande 

similaridade entre os universitários de Engenharia com os de Educação Física de nossa 

pesquisa. 

Observamos que em todas estas pesquisas, o domínio meio ambiente obteve 

o menor índice. Considerando o perfil das populações pesquisadas, universitários, 

podemos entender que por se tratar de estudantes, muitos não têm emprego fixo e nem 

renda que seja suficiente para sustentá-lo e financiar os próprios estudos. Dessa forma 

o fator ambiente influência como, por exemplo, o transporte do universitário, onde o 

indivíduo necessita de locomoção até a universidade e necessita investir dinheiro em 

um transporte pessoal ou coletivo. A questão da alimentação também tem grande peso 

no fator ambiente, pois muitos estudantes saem diretamente do estágio ou trabalho para 

a faculdade, não obtendo uma alimentação correta e regrada. Isso implica novamente 

na parte financeira já que o estudante terá que se alimentar em lugar provisório, que 



muitas vezes não oferece alimentação saudável, e gerando assim mais despesas no 

final do mês.  

 

3.2 Análise do questionário IPAQ 

 

Análise do nível da prática de atividade física de 46 universitários do curso de 

Educação física da FAH. 

 

 

Gráfico 2 – Nível da pratica de atividade física. 

 

De acordo com os dados encontrados pela avaliação do IPAQ, foi possível 

perceber que 4,35% dos alunos avaliados do segundo semestre de Ed. Física 

apresentam Grau de sedentarismo, 17,40% são Irregularmente ativos e 32,61% são 

ativos e 45,65% consideram-se muito ativos. 

Resultado um tanto quanto esperado, afinal trata-se de um curso de Educação 

Física, sendo a maioria de seus integrantes praticantes de atividades físicas e até 

mesmo esportes de alto nível. 

Verificando outros estudos que utilizaram o mesmo método de avaliação 

(IPAQ) foi possível encontrar os seguintes dados: Conforme Silva, et. al. (2007) em 

estudo feito com alunos do curso de Biologia, Educação Física, Farmácia e Odontologia, 

avaliando a prática de atividades físicas constatou-se que no curso de Biologia 13,04% 

são insuficientemente ativos, 73,91% são ativos e 13,04% Muito ativos. No Curso de 
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Educação Física 10% é Insuficientemente Ativos, 55% Ativos e 35% Muito Ativos.  No 

curso de Farmácia 44% são Insuficientemente Ativos, 48%Ativos e 8%Muito Ativos. Por 

último foi avaliado o curso de odontologia, encontrando os seguintes resultados: 38,89% 

são Insuficientemente Ativos, 50% Ativos e 11,11% Muito Ativos. 

Com base nesses estudos observa-se que de maneira extrema os estudantes 

do curso de Educação física são muito mais ativos em relação à atividades físicas, do 

que os alunos de outros cursos. 

Em outra pesquisa feita por Piasetzki et. al. (2011) em 31 alunos universitários 

com o Questionário de Atividade Física-IPAQ versão curta, nos Cursos de Nutrição, 

Pedagogia, Biologia e Educação Física, foi possível encontrar os seguintes dados: 3,2% 

dos alunos eram Sedentários, 6,5% Irregularmente Ativos A, 16,1% Irregularmente 

Ativos B, 51,6% Ativos e 22,6% Muito Ativos.  

Observa-se que a maioria dos alunos são ativos e praticantes de alguma 

atividade física, apenas uma pequena porcentagem é de sedentários. Os dados 

encontrados nesse estudo são relativamente parecidos com os obtidos pelo curso de 

Educação Física da FAH. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação a qualidade de vida e o nível da prática de atividade física dos 

alunos pesquisados, há uma percepção satisfatória, pois foram encontrados bons 

resultados principalmente tratando-se da prática de atividade física, pois o nível mantido 

é consideravelmente Ativo na maioria dos cursos averiguados. 

Observamos que o curso de Educação Física se sobressaiu mantendo um 

índice maior na classificação Muito Ativo, reforçando a ideia de que o tipo de curso 

influencia diretamente no nível de atividade física dos alunos. Levando em consideração 

que o tipo de prática à ser realizada pelo aluno após entrar no mercado de trabalho. 

Faz-se necessário que outras pesquisas entre estudantes universitários sejam 

feitas, sugerindo possíveis mudanças para melhoria dos níveis mais baixos encontrados 

na atual pesquisa. 
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