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Resumo 

A presente pesquisa realizada com jovens universitários teve por objetivo avaliar 

o nível de atividade física e a percepção da qualidade de vida.  Os dados 

coletados com alunos irregulares ativos, ativos, e muito ativo é superior ao 

numero de sedentários. Os resultados demonstraram que a maioria dos 

respondentes apresenta maior satisfação de qualidade de vida com o domínio 

físico. No gráfico do IPAQ foi possível verificar que o numero de sedentários 

foi19%, irregulares ativos e ativos obtiveram a media de 22% e os muito ativos 

os números são 37%. Sendo assim constatou-se que a maioria dos universitários 

praticam atividades físicas. Conforme os resultados apresentados no gráfico do 

WHOQOL pode-se constatar que o Domínio Físico obteve o maior índice de 

satisfação com 67,66, ficando em segundo lugar o Domínio Psicológico com a 

média de 63,74, o Domínio social e o Domínio meio ambiente tiveram um índice 

semelhante sendo o Social com 57,21 e o Meio Ambiente com 56,25. 

Universitários homens apresentaram maior qualidade de vida em relação às 

mulheres, tendo diferenças significativas no domínio físico e psicológico. 

Concluímos que os resultados apresentados a grande maioria de ambas as 

pesquisas relataram que a media de domínio físico e atividade física há um maior 

índice na qualidade de vida, porem os outros resultados encontrados também 

obtiveram aproximação nas quantidades. 

Palavra chave: Coletas de dados; Atividade física; universitários.  

 

Introdução 

Segundo Silva et al 2007 a atividade é considerada um fator muito importante e 

a não atividade física e o sedentarismo acarreta em inúmeras doenças. Para 

validar o trabalho foram feitos alguns estudos objetivando encontrar o índice de 

atividade física com o questionário internacional (IPAQ) sendo divididos em 2 

grupos, a comparação feita entre os grupos mostrou que os homens possuem 

maior nível de atividade física que as mulheres e que seriam necessárias outras 

pesquisas. 

Segundo o autor os jovens universitários não possuem uma qualidade de vida 

como indicam os devido alguns fatores determinantes, pois nessa fase estão em 



 
 

um período de transição e sofrem alguns transtornos até desenvolvem doenças 

psicológicas, fora o uso de narcóticos. A falta de estabilidade faz com que o 

jovem tenha mais responsabilidade e preocupações, exigindo maior tempo, 

fazendo com que ele não se preocupe com sua saúde física. 

Resultados indicam que a grande maioria dos estudantes universitários migram 

para outras localidades para iniciarem os estudos, devido a baixa renda de suas 

famílias, muitos passam por dificuldades financeiras ou psicológicas, pois vieram 

de famílias carentes e sem estudo , acarretando em um alto nível de ansiedade 

e depressão pois muitos retraem seus problemas por não acreditar que outras 

pessoas possam entender suas angustias, com isso a falta de progresso e a 

carência, os leva ao suicídio ou índices negativos. 

O estudo relaciona a quantidade de vida a um bom rendimento física, 

psicológica, e social a que não possuímos em nosso pais, pois os governantes 

não nos beneficia satisfatoriamente deixando a mercê de mais atendimento. 
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No gráfico acima é possível analisar que o numero de sedentários são (19%) 

pessoas, irregulares ativos e ativos obtiveram a media de  (22%) pessoas e os 

muito ativos os números são  (37%)pessoas. Os dados coletados que a 

quantidade de alunos irregulares ativo, ativos, e muito ativos é superior ao 

número de sedentarismo.  

Foi realizado por COELHO et.al  (2009) um estudo com 40 pessoas, foram 

divididas em quatro grupos, homens ativo, homens inativos, mulheres ativas e 

mulheres inativa, sendo 52% de mulheres  sedentárias e  52% de homens 

sedentários , 79% de mulheres ativas e 72% de homens inativos. A % de 

Homens e Mulheres estão pareadas. Também ocorreu outro estudo com os 

mesmos participantes da pesquisa, mas somente com os sedentários, foi 

analisado se os participantes sentem a falta de atividade física em seu dia-dia, 

70% das mulheres sentem a falta e 30% não sentem, já com os homens foi 

praticamente a mesma coisa 60% sentem a falta e 40% não sentem falta da 

prática de atividades físicas no seu dia-dia. Comparando com o nosso estudo, a 

pesquisa foi realizada de maneira geral sem a divisão de homens e mulheres, 

foi relatado que temos mais pessoas ativas do que sedentárias; no estudo acima 

HAVIA tem mais participantes sedentários do que ativos. 

Outro estudo realizado por Fabricio,CIESLAK et al (2012) com 178 universitários 

83 homens e 95 mulheres  à pesquisa foi mensurada pelo WHOQOL e com 

intermédio do IPAQ, os homens e as mulheres foram considerados ativos e muito 

ativos, (homens 71,1%) e (mulheres 53,7%) o presente estudo demonstrou que 

o publico universitário pratica atividades físicas.  

Em contrapartida o estudo feito por Glauber dos Santos F.,SILVA et al (2007) 

estudo de caso realizado por 194  alunos sendo 100 homens e 94 mulheres para 

tal os seguintes resultados foram alcançados muito ativos 48% , ativos 15% e 

insuficiente ativos 6% não tendo nenhuma situação de sedentarismo, sendo que 

os homens foram considerados mais ativos que as mulheres. Pode se concluir 

com esse estudo que os homens praticam mais atividades físicas  que as 

mulheres e os universitários do curso de educação física é mais ativo comparado 

a outros cursos. 

o objetivo deste estudo não foi fazer uma comparação entre os cursos, e também 

não foi agrupá-los   por  gênero.Neste estudo não foi encontrado nenhum índice 

de sedentarismo já no gráfico acima teve 6 pessoas que não praticam nenhuma 

atividade física. 

 

Resultado WHOQOL 

O presente capítulo trata da descrição dos dados e discussão dos resultados, 

coletados a partir da pesquisa documental e questionário.  Os resultados 



 
 

mostram que a maioria dos respondentes demonstraM maior satisfação de 

qualidade de vida com o domínio físico de 67,66%. Em segundo lugar o maior 

índice foi o domínio psicológico com representação de 63,74%. Os domínios 

sociais e meio ambiente apresentaram resultados similares sendo o social 

57,21% e meio ambiente apresentou 56,25%.. Comparando com os demais 

estudos podemos identificar que a análise realizada no estudo 1 citado abaixo 

tiveram os resultados semelhantes ao encontrado em nossos relatos. Vale 

destacar que numa escala de 0 a 100, todos os índices abaixo de 70 indicam 

que os pesquisados estão regularmente satisfeitos com sua qualidade de vida. 

Segundo Cardozo da Costa, CRISTINE et al (2008) estudo (1)  qualidade de vida 

e bem estar espiritual em universitários de psicologia,  136 participantes da 

pesquisa sendo 21 homens e 115 mulheres, a média mais alta entre eles, foi o 

domínio físico com 71,32%. 

Segundo CIESLAK, FABRÍCIO et AL 2012 estudo (2)  realizado com 178 

universitários, sendo 83 do sexo masculino e 95 do sexo feminino o domínio 

físico obteve a média mais alta, esse domínio refere-se à preocupação com a 

saúde, aparência física e economia. Desempenhar as atividades do cotidiano, 

mesmo o estudo sendo realizado com universitários de psicologia percebe-se 

preocupação dos alunos com as necessidades fisiológicas. Logo pode dizer que 

esse universitários estão desenvolvendo melhor aspecto físico, pois são jovens 

e possuem uma qualidade de vida regular. 

A tabela acima nos mostra que a média com menor incidência foi o domínio do 

meio ambiente com resultado de 68,35%  esse  relacionadO com a faixa etária 

dos universitários ou ainda com a dificuldade financeira e com o fato de estaR 

estudando em uma universidade particular. 

Neste estudo análise da qualidade de vida e do nível de atividade física em 

universitários participaram 178 sendo 83 do sexo masculino e 95 do sexo 

feminino destes foram destacados como ativos os homens com o percentual de 

71,1 % e as mulheres com 53,7% entre os resultados.  

Podemos observar que no estudo 2 o domínio físico mostrou-se em maior 

quantidade para o nível de qualidade física entre ambos os sexos, sendo que 

foram considerados ativos e muito ativos em relação ao sedentarismo com a 

media de 18,8 %, contatado para o sexo feminino e muito ativos.  

O domínio psicológico mostra diferenças entre os sexos, as mulheres 

preocupam-se com sentimentos, auto- estima, processos cognitivos , já entre 

homens e mulheres o ponto em comum foi o domínio 4 relacionado ao meio 

ambiente .  

Os resultados analisados apresentaram as seguintes médias o domínio (1) físico 

84,12% para homens E 73,53% PARA AS mulheres. NO domínio (2) psicológico, 



 
 

75,00% PARA homens E 69,25% PARA AS mulheres. NO domínio (3) relações 

sociais, 75,00% PARA HOMENS E  73,50% PARA AS MULHERES; e NO 

domínio (4) meio ambiente, 62,50% PARA OS homens e 61,38% PARA AS 

mulheres. A QV geral FOI ESTMADA EM 74,70% PARA OS homens e 69,42% 

PARA AS mulheres. 

Com a pesquisa analisada, podemos concluir que os resultados apresentados 

são semelhantes aos dos estudantes que participaram do estudo (1 e 2), sendo 

que a grande maioria relatou que o domínio físico há um maior índice na 

qualidade de vida, porém os demais resultados encontrados obtiveram 

aproximação nas quantidades. Fazendo com que as médias comparadas 

tenham resultados relevantes dentro deste quesito e mostra o que pode ser 

melhorado através destes dados. 

 

 

Conforme os resultados apresentados acima pode-se constatar que o Domínio 

Físico obteve o maior índice com 67,66% das pessoas, ficando em segundo 

lugar o Domínio Psicológico 63,74%. O Domínio social e o Domínio meio 

ambiente tiveram um índice semelhante sendo o Social com 57,21% e o Meio 

Ambiente com 56,25% constatando um menor índice. Universitários homens 

apresentaram maior qualidade de vida em relação às mulheres, tendo diferenças 

significativas no domínio físico e psicológico 
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Com base nas análises efetuadas envolvendo a qualidade de vida dos 

participantes, possibilitou uma visão reflexiva no ambiente universitário. 

Obtivemos nesta pesquisa resultados que nos admitem inferir que os 

universitários tem um nível regular de Qualidade de Vida. Levando em conta os 

valores encontrados, podemos constatar que foram relevantes os resultados dos 

Domínios Físico e Psicológico. No Domínio Social e Ambiental foram 

encontrados valores inferiores em relação aos demais domínios. Conclui-se que 

para tornar a pesquisa ainda mais completa é necessário pesquisas mais 

aprofundadas com universitários iniciantes e concluintes possibilitando maiores 

dados, utilizar de inúmeras opções de cursos para verificar os cursos que mais 

praticam atividade física. Para tal iniciativa tem-se o presente estudo que 

permitiu analisar alguns estudantes, abrindo caminho para que outras pesquisas 

sejam feitaS com o intuito de analisar o índice de qualidade de vida dos 

acadêmicos.  
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