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RESUMO 

Introdução: A entrada no ensino superior resulta muitas vezes num processo de transição difícil para 

o jovem adulto, pois acarreta diversas alterações que se encontram muitas vezes associadas ao 

desenvolvimento de comportamentos que colocam em risco a saúde e a qualidade de vida (QdV) dos 

jovens adultos. Tem havido um aumento do interesse por parte da comunidade científica, em estudar o 

nível de atividade física (NAF) dos estudantes universitários, dado que esta fase da sua vida é 

considerada determinante, precisamente por ser na mesma em que são consolidados comportamentos e 

hábitos de vida que contribuirão para um futuro com QdV e saúde. Objetivo: Analisar a relação entre 

a QdV e as características sociodemográficas e o NAF, dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, de uma escola do norte do país. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo-

correlacional, observacional e transversal, com uma amostra constituída por 289 estudantes, a quem 

foi aplicado um questionário, que integrava as escalas WHOQOL-Bref para avaliar a QdV e o 

Questionário Internacional de Atividade Física para mensurar o NAF. O tratamento de dados foi 

efetuado através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), tendo recorrido à 

estatística descritiva e inferencial. O nível de significância que adotamos foi de 5%. Resultados: No 

total da amostra de estudantes (n= 289), a maioria era do sexo feminino (77%), enquadrava-se no 

grupo etário dos 20-21 anos (40,5%), era solteira (95,5%) e o maior grupo foi classificado na classe 

média (39,4%). A média da idade era de 21,29 ± 4,398 anos, a idade mínima 18 anos e a máxima de 

53 anos. Observamos que 41,9% dos estudantes detinha um NAF moderado. O domínio físico era o 

que apresentava a média mais baixa (52,24±10,26) e o domínio relações sociais a mais elevada 

(71,49±17,14). A nédia da faceta geral foi de 74,26±13,03 e a QdV Global de 63,48±10,64. A QdV 

Global diferia entre os sexos (t: p<0,003). Não se verificaram diferenças estatísticas significativas 

entre a QdV Global e o NAF (ANOVA: p≥0,419). Discussão: As características sociodemográficas e 

o NAF são muito semelhantes aos obtidos noutros estudos, a nível nacional e internacional, assim 

como o nível de QdV. A não existência de relação entre o NAF e a QdV Global e os domínios não está 

em consonância com outros estudos. Conclusões: A QdV Global da amostra de estudantes pode 

considerar-se boa e o NAF moderado, muito semelhantes aos valores obtidos por outros estudos. 

Constatou-se existir relação entre a QdV Global e o sexo, mas não com a NAF, em oposição a outros 

estudos. É importante que os estabelecimentos de ensino superior estejam conscientes do seu papel na 

formação, que não deverá ser apenas técnica, mas uma formação holística dos seus estudantes. 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Fatores; Atividade física; Estudantes de enfermagem. 
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ABSTRACT 

Introduction: Entry into higher education often results in a difficult transition process for the young 

adult because it entails several changes that are often associated with the development of behaviors 

that endanger the health and quality of life (QoL) of young adults. There has been an increase in 

interest on the part of the scientific community in studying the level of physical activity (LPA) of 

university students, given that this phase of their life is considered decisive precisely because it is in 

the same way that behaviors and habits of life are consolidated that will contribute for a future with 

QoL and health. Objective: To analyze the relationship between the Qol and sociodemographic 

characteristics and the LPA of undergraduate nursing students from a school in the north of the 

country. Methodology: This is a descriptive-correlational, observational and cross-sectional study 

with a sample of 289 students, who were asked to question the WHOQOL-Bref scale to evaluate QoL 

and Questionnaire International Physical Activity Index to measure the LPA. The data treatment was 

carried out through the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, using descriptive 

and inferential statistics. The level of significance we adopted was 5%. Results: In the total sample of 

students (n = 289), the majority were female (77%), were in the 20-21 age group (40.5%), were single 

(95.5%) and the largest group was classified in the middle class (39.4%). The mean age was 21.29 ± 

4.398 years, the minimum age was 18 years and the maximum was 53 years. We observed that 41.9% 

of the students had a moderate LPA. The physical domain had the lowest mean (52.24 ± 10.26) and 

the highest social relations domain (71.49 ± 17.14). The mean of the general facet was 74.26 ± 13.03 

and the global QoL of 63.48 ± 10.64. The global QoL differed between the sexes (t: p<0.003). There 

were no statistically significant differences between QoL and LPA (ANOVA: p≥0.419). Discussion: 

The sociodemographic characteristics and the LPA are very similar to those obtained in other studies, 

nationally and internationally, as well as the level of QoL. The absence of a relationship between the 

LPA and the global QoL and domains is not in line with other studies. Conclusions: The overall QoL 

of the student sample may be considered good and the LPA moderate, very similar to the values 

obtained by other studies. There was a relationship between QoL and sex, but not with LPA, as 

opposed to other studies. It is important that higher education institutions are aware of their role in 

training, which should not only be technical but holistic training of their students. 

Keywords: Quality of life; Factors; Physical activity; Nursing students. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema qualidade de vida (QdV) tem sido alvo de uma crescente reflexão na sociedade 

contemporânea, fruto de um aumento do interesse pelo bem-estar dos indivíduos, bem como 

pela procura da melhoria da QdV do ser humano, independentemente da fase da sua 

existência. 

A crescente preocupação com a temática encontra-se também relacionada com um movimento 

dentro das ciências humanas e biológicas, com vista a valorizar parâmetros mais amplos do 

que o controlo de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. 

Muitos autores utilizam, por isso, conceitos como saúde, bem-estar e estilo de vida como 

sinónimos de QdV, enquanto outros abordam a mesma como um conceito mais abrangente, 

em que as condições de saúde é apenas um dos aspetos a ser considerado (Fleck et al., 1999). 

A QdV tornou-se, portanto, numa preocupação para a sociedade contemporânea, tendo 

assumido nas últimas décadas um papel de destaque, mobilizando tanto a população em geral 

como a comunidade científica, o que simultaneamente se traduz num aumento da produção de 

estudos acerca desta temática. O tema e termo QdV tornaram-se, assim, populares, sendo 

utilizados por indivíduos das mais diversas áreas, desde especialistas a leigos, o que faz com 

que a QdV esteja sujeita a várias interpretações (Ribeiro, 2005). A temática é, portanto, 

complexa, apresenta imprecisões teóricas e metodológicas, o que dificulta a investigação. No 

entanto, é consensual o seu carácter multidimensional, que engloba aspetos objetivos, por 

exemplo, indicadores socioeconómicos, como os rendimentos e o nível de escolaridade, e 

aspetos subjetivos, como a perceção do indivíduo sobre o seu estado de saúde e sobre os 

aspetos não médicos do seu contexto de vida, condições e estilos de vida, bem como fatores 

multidimensionais (M. Costa, 2011; Seidl & Zannon, 2004). Apresenta, ainda, como alguns 

dos determinantes, aspetos sociais, que abrangem os papéis sociais na família, no trabalho e 

na comunidade e aspetos emocionais, que abrangem a confiança, a capacidade de tomar 

decisões e fazer avaliações, a autoestima, atitudes de relacionamento, pensamentos sobre o 

futuro e eventos críticos da vida (Trentini, Corradi, Arardi & Tigrino, 2004).  

Dependendo da área de interesse, o conceito adotado é, muitas vezes, o de sinónimo de saúde 

(Michalos, Zumbo & Hubley, 2000), o de felicidade e satisfação pessoal (Renwick & Brown, 

1996), de condições de vida (Buss, 2000), de estilo de vida (Nahas, 2003), entre outros. 
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Na área da saúde, o interesse pelo conceito é relativamente recente e resulta de certa forma 

dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as práticas do referido setor nas 

últimas décadas. A melhoria da QdV passa a ser um dos resultados esperados, tanto das 

práticas assistenciais quanto das políticas públicas para o setor, nos campos da promoção da 

saúde e da prevenção de doenças (Schuttinga,1995). 

As informações sobre a QdV têm ainda sido consideradas como indicadores, quer na 

avaliação da eficácia, eficiência e impacto de determinados tratamentos, quer na comparação 

entre determinados procedimentos, influenciando decisões e condutas terapêuticas das 

próprias equipas de saúde (Kaplan, 1995). A QdV assume-se, assim, como um desfecho 

importante nos cuidados de saúde. 

A QdV torna-se, assim, numa importante medida de impacto na saúde, motivo pelo qual tem 

sido utilizada por profissionais de saúde, investigadores, economistas, administradores e 

políticos (Campos & Neto, 2008). 

No que diz respeito à Organização Mundial de Saúde (OMS), esta assume a necessidade de 

adoção de políticas que visem a QdV da população. Considera como uma das metas e para a 

região europeia, o incentivo aos jovens adultos, entre outros, da adoção de estilos de vida 

saudáveis. Os adultos são frequentemente responsáveis por cuidar dos outros, pelo que as 

escolhas que os mesmos fazem quanto ao seu estilo de vida podem influenciar a saúde de um 

grande número de pessoas. A OMS defende, assim, a atividade física (AF) moderada como 

um dos pilares da boa saúde, promovendo a prática da mesma (World Health Organization 

[WHO], 1999). 

No entanto, nas últimas décadas tem-se verificado uma alteração no padrão de vida, com uma 

diminuição progressiva da AF, facto que se encontra estreitamente relacionado com os 

avanços tecnológicos e informatização. 

Estima-se que o sedentarismo constitui presentemente um dos mais importantes fatores de 

risco de mortalidade à escala mundial, sendo a principal causa para o aparecimento das 

doenças crónicas não transmissíveis (WHO, 2008, 2009, 2010). 

O sedentarismo é, assim, considerado um problema de saúde pública, em que cerca de 3,2 

milhões dos óbitos que ocorrem por ano são atribuídos à falta de AF regular (WHO, 2010). 
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Nesta medida, um estilo de vida sedentário é um fator de risco para o aparecimento de 

doenças crónicas, traduzido igualmente num aumento dos custos no setor da saúde. A OMS 

estima que, para um país de 10 milhões de habitantes onde metade da população é fisicamente 

inativa, o custo anual dessa inatividade é de cerca de 900 milhões de euros. A aplicar-se a 

Portugal seria um valor equivalente a 9% do orçamento do Ministério da Saúde para 2017 

(WHO, 2017). Nesta medida, a OMS tem como recomendação mundial a prática de AF 

regular e considera que atividades como caminhar, dançar, andar de bicicleta, são benéficas 

para a saúde, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, 

contribuindo ainda para a manutenção do peso, para a promoção do equilíbrio psicológico e 

para a QdV (Organisation Mondiale de la Santé, 2010). 

Existe, portanto, a evidência de que a AF exerce benefícios na saúde, sejam eles a nível físico, 

psicológico, emocional e social, contribuindo para um bem-estar geral do indivíduo, sendo 

diversos os estudos que o demonstram e comprovam. A AF é atualmente uma verdadeira 

prioridade de saúde pública e não uma mera questão de estilo de vida. 

Estendendo-se as diretrizes da OMS a Portugal, foi desenvolvido o Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade Física (PNPAF), enquadrado no Plano Nacional de Saúde (PNS). O 

PNS 2012-2016 (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2012), revisto e estendido até 2020, define 

como grandes metas a redução da taxa de mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), o 

aumento da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade, e ainda a redução dos fatores de 

risco relacionados com as doenças não transmissíveis. Entre os onze programas nacionais de 

saúde que o enquadram, faz parte o PNPAF, em que um dos objetivos é a promoção e adoção 

generalizada pela população portuguesa de estilos de vida fisicamente ativos, de acordo com 

as recomendações para a idade, e de forma compatível com a saúde, a vitalidade, a fruição e o 

bem-estar e de acordo com as recomendações da OMS. 

Há, portanto, na sociedade atual, a aceitação de que a AF e o exercício físico (EF) podem ter 

um impacto positivo na melhoria da QdV da população, surgindo cada vez mais interligados 

os conceitos de AF e QdV. 

Torna-se, assim, oportuno compreender melhor os conceitos e a relação entre AF e QdV, 

tendo presente que o estudo científico sobre AF, QdV e a relação entre ambas, ainda consiste 

num grande desafio. 
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A enfermagem comunitária, para além de contribuir para melhorar o acesso das populações 

aos cuidados de saúde, caracteriza-se também por ser uma enfermagem da saúde das 

comunidades, capaz de alicerçar a sua intervenção em práticas «baseadas na evidência», 

correspondendo a necessidades reais, com capacidade para integrar a promoção da saúde e a 

prevenção das doenças, trabalhar em equipas multidisciplinares e multissetoriais e promover a 

participação ativa dos cidadãos nas decisões sobre a sua saúde. Para além disso, e através da 

investigação, pode ter um papel importante na produção e utilização dos conhecimentos sobre 

QdV, especialmente porque o conceito de AF surge frequentemente aliado à melhoria da 

QdV, permitindo, de igual modo, compreender, planear e avaliar políticas públicas e sociais 

nas áreas da saúde. 

Neste contexto, sabemos que um dos grupos altamente vulneráveis à influência da sociedade 

atual no que diz respeito à adoção de estilos de vida são precisamente os jovens adultos. 

Estes adotam, frequentemente, comportamentos de saúde de risco, desde as dietas ricas em 

gordura saturada, consumo de refrigerantes, álcool e tabaco, ao sedentarismo. Sendo a 

universidade um lugar que facilita o contacto com este tipo de população, torna-se num local 

estratégico para observar e investigar relações existentes entre alguns desses 

comportamentos e, de igual forma, promover padrões comportamentais “saudáveis” que 

promovam a saúde de forma eficaz (Mantilla-Toloza, Gómez-Conesa & Hidalgo-

Montesinos, 2011).  

É neste âmbito que surge o presente estudo, cujo problema de investigação é: Qual a relação 

existente entre a qualidade de vida e as características sociodemográficas e o nível de 

atividade física, de estudantes do curso de licenciatura em enfermagem, de uma escola do 

norte do país, no período de 01 de setembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018? 

Para responder a este problema, foi delineado o seguinte objetivo geral:  

 Analisar a relação entre a qualidade de vida, as características sociodemográficas e o 

nível de atividade física, em estudantes do curso de licenciatura em enfermagem, de 

uma escola do norte do país, no período de 01 de setembro de 2017 a 28 de fevereiro 

de 2018. 

No sentido de o concretizar, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

1. Caracterizar o perfil sociodemográfico dos estudantes participantes no estudo; 
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2.  Avaliar o nível de atividade física dos estudantes participantes no estudo; 

3. Avaliar a qualidade de vida dos estudantes participantes no estudo; 

4.  Explorar a relação entre as características sociodemográficas e a qualidade de vida 

dos estudantes participantes no estudo; 

5.  Explorar a relação entre o nível de atividade física e a qualidade de vida dos 

estudantes participantes no estudo. 

A presente dissertação tem na sua estrutura o enquadramento teórico, onde através de uma 

revisão da literatura orientada para a problemática e variáveis a estudar, são apresentados os 

conceitos de QdV, AF, EF, bem como a relação entre QdV e AF, essencial para a 

compreensão da problemática em estudo. A seguir ao enquadramento teórico é explicitado o 

plano metodológico para a realização da investigação, que integra a delimitação do problema, 

o objetivo e a questão principal do estudo, a formulação das hipóteses, o desenho da 

investigação, a caracterização da amostra e a descrição dos instrumentos utilizados, bem 

como os procedimentos estatísticos. São posteriormente apresentados e analisados os 

resultados do estudo, terminando com a discussão destes mesmos resultados. Por fim, a 

conclusão, que enquadra as considerações finais, enfatizando os principais resultados e 

limitações encontradas ao longo da investigação, que servem igualmente para orientar as 

sugestões para futuras investigações. O documento termina com a apresentação das 

referências bibliográficas e dos anexos. 

Considerando o fator profilático e preventivo da AF relativamente ao surgimento de diversos 

tipos de patologias e a relação diretamente proporcional entre a mesma e melhores perceções 

de QdV, este estudo justifica-se no sentido de perceber se a prática regular de AF contribui 

para uma maior QdV na população universitária. Terão os jovens universitários ativos, uma 

perceção mais positiva da QdV? 

Existem diversos estudos publicados acerca dos benefícios da prática de AF regular, no 

entanto, são poucos os que dizem respeito à relação entre os níveis de AF e QdV e menos 

ainda os que investigam essa relação em estudantes universitários. Estes constituem uma 

população que produz um especial interesse, na medida em que se trata de um grupo 

submetido a inúmeros fatores de stresse, desde a transição do ensino secundário para o ensino 

superior, mudança de residência, aumento de responsabilidades, pressão sentida por parte dos 

professores e pares à organização do estudo, convergindo numa completa alteração das rotinas 
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(Gall, Evans & Bellerose, 2000). Estas alterações contribuem para uma diminuição da AF e 

aumento de comportamentos prejudiciais para a saúde, como o abuso do álcool, tabaco e até 

mesmo o uso de drogas ilícitas. Todos esses efeitos possuem um impacto negativo na QdV 

desta população (Joseph, Royse, Benitez & Pekmezi, 2014). 

Estudos sobre a relação entre a QdV e os níveis de AF ainda são limitados, principalmente na 

população jovem. Os estudos utilizam como amostra, maioritariamente idosos ou adultos com 

doenças crónicas (Elavsky et al., 2009; Gary, 2006). Poucos são os estudos publicados que 

investigaram a relação da AF com a QdV em jovens adultos como, por exemplo, os 

estudantes universitários (Joseph et al., 2014). 

No entanto, também é verdade que o interesse em conhecer a QdV do estudante universitário 

é recente (Catunda & Ruiz, 2008). Existe um número limitado de investigações quanto à 

relação entre a QdV e outras variáveis influentes (Cieslak et al., 2012). Pesquisas sobre a QdV 

através da utilização da versão abreviada da Escala de Avaliação da Qualidade de Vida 

(WHOQOL-Bref) em universitários são ainda limitados (Saupe, Nietche, Cestari, Giorgi & 

Krahl, 2004). 

Após revisão da literatura, verifica-se que, em Portugal, são diversos os estudos realizados 

sobre o nível de atividade física (NAF) nos estudantes ou ainda sobre a QdV dos estudantes, 

mas de forma isolada. Estudos acerca da relação entre QdV e AF são efetivamente escassos. 

Também são escassos os estudos no âmbito da enfermagem acerca desta relação. 

Numa perspetiva de prevenção primária, parecem-nos fulcrais os estudos observacionais e 

descritivos nesta faixa etária e, consequentemente, uma contribuição significativa poderá ser 

feita através da observação e investigação da relação entre a AF e a QdV nesta população. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A preocupação com a QdV, o seu significado e os diversos aspetos relacionados com esta, é 

tão antiga quanto a própria civilização. Ao longo dos tempos, bem-estar, felicidade e QdV 

estiveram entrelaçados e foram frequentemente tratados como sinónimos por fazerem parte 

de um mesmo universo semântico e ideológico (Machado, 2000). 

Há relatos de que o conceito QdV terá surgido em 1920, num livro sobre economia e bem-

estar material (Fraguelli, 2008), surgindo na literatura médica, na década de 1930 (Seidl & 

Zannon, 2004). O conceito terá sofrido uma mudança significativa após a II Guerra Mundial 

(Fraguelli, 2008). 

Segundo Llobet, Ávila, Farràs e Canut (2011), o conceito QdV tem evoluído, possuindo 

inicialmente uma base materialista, em que era dada prioridade aos aspetos objetivos da 

vida, atualmente são os aspetos subjetivos os considerados essenciais. Os mesmos autores 

referem ainda que, na atualidade, é consensual que este constructo tem um carácter 

multidimensional e que inclui componentes objetivos e subjetivos. 

Almeida, Gutierrez e Marques (2012), afirmam ainda que, independentemente do conceito 

adotado e do instrumento utilizado sobre QdV, existe uma íntima relação entre esta, a área da 

saúde e a prática de AF. Efetivamente, ao observar as reflexões a respeito da QdV de 

indivíduos e da população em geral, surge frequentemente a ideia da AF como aspeto 

importante a ser considerado, tema que também parece ser muito importante para a sociedade 

moderna. 

Foram publicados muitos trabalhos nas últimas três décadas e inúmeros estudos têm 

demonstrado a eficiência da AF como forma de promover a saúde, contribuindo para a 

diminuição da incidência das doenças degenerativas crónicas, entre outras, contribuindo, desta 

forma, para a QdV dos indivíduos. 

A evidência científica confirma, assim, que a prática de AF regular contribui para o bem-estar 

físico, social e mental de toda a população e de todas as idades, incluindo pessoas com 

incapacidades (DGS, 2016). 

A entrada no ensino superior, muitas vezes resulta num processo de transição difícil para o 

jovem adulto, pois acarreta diversas alterações, como deslocação do local de residência, 
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afastamento da família, gestão do tempo, liberdades e responsabilidades diferentes, estando 

muitas vezes associada ao desenvolvimento de comportamentos que colocam em risco a 

saúde e a QdV dos jovens adultos. 

Tem havido um aumento do interesse por parte da comunidade científica, em estudar o NAF 

dos estudantes universitários, dado que esta fase da sua vida é considerada determinante, 

precisamente por ser na mesma que são consolidados comportamentos e hábitos de vida que 

contribuirão para um futuro com QdV e saúde (Arzu, Tuzun & Elker, 2006; Bray & Born, 

2004; Buckworth, 2001; Haase, Steptoe, Sallis & Wardle, 2004; Irwin, 2007).  

A OMS considera, por isso, que os benefícios de uma AF regular são superiores a qualquer 

problema que possa surgir, independentemente da idade, admitindo que o aumento da prática 

de AF é um fator fundamental na melhoria da saúde pública e QdV da população (Pisco, 

2016). 

2.1. Qualidade de vida  

O conceito QdV é utilizado quer na linguagem quotidiana por pessoas da população em geral, 

desde jornalistas, políticos, profissionais de diferentes áreas e gestores ligados às políticas 

públicas (Bowling & Brazier, 1995), quer em contexto da pesquisa científica, desde a 

economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia e demais especialidades 

da saúde (Rogerson, 1995), verificando-se que as abordagens e conceitualizações sobre QdV 

surgem na literatura de forma diversificada e, por vezes, divergentes. 

No que diz respeito à área da saúde, é relativamente recente o interesse pelo tema da QdV, 

tendo as discussões acerca do mesmo surgido nos séculos XVIII e XIX, com o aparecimento 

em simultâneo da medicina social e dos estudos científicos, usados como base nos 

movimentos sociais e políticas públicas (Minayo, Hartz & Buss, 2000). 

No entanto, é a partir dos anos 80 do século XX, que o conceito de QdV começa a ganhar 

uma importância crescente no domínio da saúde e dos cuidados de saúde, aumentando a sua 

relevância no discurso e prática médica (Lowy & Bernhard, 2004; Naughton & Shumaker, 

2003; Pais-Ribeiro, 1994; Stenner, Cooper & Skevington, 2003), tendo contribuído para esse 

facto o aumento da expectativa de vida, em virtude do progresso tecnológico da medicina 

(Fleck, 2008; Han, Lee, Lee & Park, 2003) e a mudança nas doenças, de predominantemente 

infeciosas a predominantemente crónicas (Lowy & Bernhard, 2004). 
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Apesar da evolução do conceito de QdV, existem ainda diferentes conceitos e opiniões acerca 

da sua definição. Segundo Pires (2009), o denominador comum encontra-se num consenso 

quanto a alguns aspetos conceptuais, que podem ser descritos da seguinte forma: integrar 

domínios relacionados com o bem-estar; conter mais do que uma dimensão ou categoria, 

podendo haver interrelação entre eles; integrar fatores objetivos externos à pessoa; ser 

influenciado pela idade, sexo, raça, cultura e estatuto socioeconómico; integrar uma visão 

holística que permite compreender o que é importante para cada indivíduo; ser baseado nas 

perceções individuais; refletir a necessidade dos indivíduos terem escolhas e controlo pessoal 

nas atividades e intervenções, uma forma de empowerment que lhes permite um controlo 

individual. A QdV é, assim, um conceito holístico que abrange múltiplos significados, 

refletindo conhecimentos, experiências e valores, individuais e coletivos. 

Interpretar QdV não é por isso tarefa simples, pois a ideia é complexa, ambígua e varia de 

acordo com as culturas, a época, o indivíduo e até num mesmo indivíduo modifica-se com o 

tempo e as circunstâncias, o que hoje é boa QdV, pode não ter sido ontem e poderá não ser 

daqui a algum tempo (Leal, 2008). 

No âmago das questões científicas atuais, encontram-se os estudos sobre a QdV, seja de 

indivíduos, de grupos, seja da própria sociedade, facto esse relacionado com as respostas que 

essa mesma sociedade espera da ciência. Perceber o que contribui para a satisfação dos 

indivíduos tem sido, assim, uma das preocupações da humanidade ao longo dos séculos.  

2.1.1. Evolução do conceito  

Um dos primeiros estudos sobre a QdV foi apresentado por Gurin, Veroff e Feld, em 1960, 

com o objetivo de investigar a forma como as pessoas viviam a vida e lidavam com os 

problemas (Campbell, Converse & Rodgers, 1976).  

Por volta dos anos 80, depois dos trabalhos pioneiros de Campbell, Converse e Rodgers 

(1976) e de Flanagan (1982), que procuravam identificar quais as dimensões da QdV, foi 

assumida a multidimensionalidade do conceito, mas as dificuldades em torno da sua 

conceptualização e operacionalização mantiveram-se.  

Foi com a publicação do relatório Comission on National Goals, liderado por Eisenhower, 

então presidente americano, que a QdV se impôs como uma preocupação nacional, sendo este 

o ponto de partida para o desenvolvimento da investigação (Ribeiro, 1998).  
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A década de 90 caracterizou-se pela concordância entre os especialistas de que o conceito de 

QdV se relaciona com dois aspetos fundamentais, a subjetividade e a multidimensionalidade, 

tornando-se, por isso, num conceito complexo (Seidl & Zannon, 2004). 

O conceito de QdV tem sido, assim, alvo de crescente interesse nas últimas décadas, tanto por 

parte da literatura científica como do público em geral, não existindo ainda uma definição 

consensualmente aceite. Na literatura, observa-se que se trata de um conceito complexo, que 

admite uma diversidade de significados, com várias abordagens teóricas e inúmeros métodos 

para a medida do mesmo. 

O grupo de estudos sobre a QdV da OMS (1994) definiu o conceito como “a percepção do 

indivíduo da sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objectivos, expectativas, valores, padrões e preocupações” (Pires, 

2009, p.115). É um conceito amplo que interrelaciona o meio ambiente com aspetos físicos, 

psicológicos, nível de independência, relações sociais e crenças pessoais. 

Para Ferrans (1996), a QdV é um aspeto fundamental na área da saúde, pelo que a clareza 

conceitual é extremamente importante, dado que as diferenças dos significados podem levar 

a profundas diferenças nos resultados das pesquisas.  

QdV é, segundo Saba (2003), um quotidiano onde há um equilíbrio entre as responsabilidades 

e os prazeres, garantidos por uma boa saúde, realização pessoal e facilidade ao lidar com as 

tarefas diárias. Para Nahas (2003), a QdV é diferente de pessoa para pessoa e tende a alterar-

se ao longo da vida. 

Segundo Seidl e Zannon (2004), a QdV foi definida de forma multidimensional, nos âmbitos 

físico, psicológico, social e ambiental, e relacionada com as perceções do indivíduo: de saúde; 

afetividade e cognição; relações sociais e papéis adotados nelas; aspetos encontrados no 

ambiente em que se vive. Além destas, também é referida a dimensão global, na qual se tem 

uma visão geral do indivíduo.  

Del Vecchio et al. (2007) referem que QdV diz respeito a como as pessoas sentem e 

compreendem o seu quotidiano, envolvendo aspetos como a saúde, educação, transporte, 

moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito e determinam como 

vivem o mundo.  
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Por sua vez, Ferrans e Powers (2008), definem QdV como o sentido de bem-estar e da 

satisfação ou insatisfação em áreas da vida que são importantes para o indivíduo.  

O termo QdV engloba a satisfação do indivíduo em relação à sua condição física, estado 

emocional e espiritual, além de outras atitudes e habilidades que se repercutem na 

participação social e que dependem da perceção que o indivíduo tem acerca de uma série de 

elementos e particularidades de sua vida (Faria et al., 2013). 

A QdV pode, assim, ser entendida como a relação entre as condições ambientais, sociais e 

económicas e os fatores comportamentais, sendo que a perceção individual é que articula 

todos estes elementos (Gimenes, 2013).  

De acordo com Zamai (2009), a QdV depende de vários fatores, para que o indivíduo alcance 

o equilíbrio, como o habitat em que vive, a relação que mantém com o trabalho, a 

administração do tempo, a satisfação que obtém com o conjunto dessas atividades, o conforto 

a que tem acesso, o estado de saúde e a maneira pessoal com que assume todos esses fatores. 

Existe, portanto, um consenso entre os investigadores, de que os fatores que determinam a 

QdV são múltiplos, pessoais e comunitários: estado de saúde, longevidade, satisfação no 

trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição, prazer e espiritualidade (Zamai, 2009). 

QdV é um conceito que se relaciona com o grau de satisfação encontrado na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental, englobando parâmetros subjetivos como o bem-estar, felicidade, 

amor, prazer, inserção social, liberdade, solidariedade, espiritualidade, realização pessoal e 

objetivos como a satisfação das necessidades básicas e das necessidades criadas pelo grau de 

desenvolvimento económico e social (alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, 

educação, saúde e lazer) que, por sua vez, constitui uma noção contemporânea de QdV 

(Minayo et al, 2000). 

Um dos conceitos que expressa um conhecimento abrangente da QdV é da OMS, que 

considera a QdV como a perceção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro do 

contexto da sua cultura e do seu sistema de valores, em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHO, 2002). 

A interpretação de QdV pode, por isso, ser diferente entre indivíduos com características 

individuais e condições de vida similares, pelo simples facto de que possuem interpretações 

próprias acerca da mesma. 
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Apesar da ampla variedade de conceitos, existe uma concordância de que a QdV é um tema 

central para a sociedade moderna, que vale a pena o esforço de ser investigado. Assim, o 

aparecimento de conceitos tem influenciado mesmo as grandes organizações internacionais 

para encontrarem uma abordagem mais adequada sobre o tema. 

Em meados da década de oitenta, a OMS formou um grupo para trabalhar na 

conceptualização e medidas subjetivas de QdV (WHOQOL Group, 1996). O conceito de 

saúde teve uma importante influência no desenvolvimento deste projeto. 

A OMS define, assim, o termo saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social e não meramente a ausência de doenças”. Isto significa que as medidas de saúde e os 

efeitos dos cuidados com a saúde devem ser incluídos não apenas na estimativa da 

severidade e frequência de doenças, mas também na estimativa de bem-estar e este facto está 

relacionado com a melhoria na avaliação das medidas de QdV (WHO, 1997). 

Verifica-se, portanto, que o conceito de QdV é muito subjetivo e multifatorial, abrangendo 

várias vertentes que, por sua vez, vão influenciar a boa ou má perceção que as pessoas têm de 

QdV. A avaliação da QdV é, desta forma, importante, dado que contribui para uma análise 

geral da vida dos indivíduos. 

2.1.2. Dimensões da qualidade de vida 

A QdV possui dois aspetos, a subjetividade e a multidimensionalidade. No que diz respeito à 

subjetividade, refere-se ao facto de que os indivíduos têm perceções próprias acerca dos seus 

objetivos e planos de vida, pelo que apenas cada um pode saber o quanto as suas expectativas 

foram alcançadas, apesar dos problemas e barreiras encontrados. No que diz respeito à 

multidimensionalidade, houve um consenso no reconhecimento de que o constructo é 

composto por diferentes dimensões. As dimensões de QdV que mais frequentemente se 

encontram descritas na literatura dividem-se em quatro: 1) condição física e habilidades 

funcionais; 2) condição psicológica e sensação de bem-estar; 3) interação social; e 4) fatores e 

condições económicas (Cramer & Spilker, 1998).  

Na revisão de literatura efetuada, verifica-se a existência de diferentes modelos na construção 

da QdV, os quais passaremos a descrever de forma sucinta. 

Na análise do conceito de QdV relacionado com a saúde é possível sistematizar diferentes 
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abordagens teóricas de acordo com Lima (2002), cit. por Pires (2009): 

1) O modelo psicológico, que se baseia na ideia de que ter uma doença é diferente de sentir-se 

doente, afirmando que os estados psicológico e físico não são independentes, pelo contrário, 

um influencia diretamente o outro; 

2) O modelo de utilidade (utility), que se baseia na ideia de que o indivíduo faz uma escolha 

entre a qualidade ou a quantidade de vida, explorando o facto de que muitas pessoas 

gostariam, hipoteticamente, de “trocar” a longevidade por uma QdV melhor;  

3) O modelo baseado nas necessidades do indivíduo, implementado por Hunt e McKenna 

para a avaliação da QdV em doentes com depressão e que refere que a vida ganha em 

qualidade, de acordo com a habilidade e a capacidade do indivíduo em satisfazer as suas 

necessidades: a QdV é alta quando a maioria das necessidades dos seres humanos é realizada 

e baixa quando poucas necessidades são satisfeitas; 

4) O modelo de QdV no domínio da saúde, segundo Parsons que o definiu como “um estado 

de capacidade absoluta para a realização de tarefas”. Neste sistema, a doença só se torna 

um problema quando ela afeta a capacidade de desempenho, sendo a saúde considerada 

como o mais valioso estado de existência. Este modelo baseia-se na capacidade funcional do 

indivíduo, fornecendo informações sobre o nível de prejuízos ou incapacidades 

experienciadas por este, assumindo ainda que existe um nível ótimo de funcionamento 

humano, ao qual todos deveriam aspirar. 

Por sua vez, Chubon (1985) realizou diversos estudos cujos resultados permitiram colocar em 

evidência dez dimensões: trabalho, lazer, nutrição, sono, suporte e rede social, rendimentos, 

saúde, amor/afeto, ambiente e autoestima. Também Pain, Dunn, Anderson, Darrah e Krat 

(1988) identificaram quatro dimensões: saúde emocional, relações interpessoais, maximização 

do potencial e projeto de vida com sentido e gratificação. 

O modelo de QdV, segundo Schalock (1996), identifica oito componentes críticas: bem-estar 

emocional, relações interpessoais, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar 

físico, autodeterminação, inclusão social e direitos que, por sua vez, se encontram integradas 

em três dimensões estruturantes. 

i) Desenvolvimento pessoal - diz respeito ao conjunto de relações que configuram as 

estruturas de competência, articulando-se com os padrões de ação humana. Este processo 
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caracteriza-se por um mecanismo através do qual os indivíduos ganham competência, 

controlo e influência sobre um conjunto de assuntos significativos, no âmbito das múltiplas 

relações com os contextos em que se inscrevem. Deste modo, a dimensão comporta a 

perceção de competência pessoal numa dada situação de interação, seja no contexto das 

relações interpessoais, seja no exercício da autodeterminação.  

ii) Bem-estar - diz respeito às condições de vida percecionadas como desejáveis pelo 

indivíduo em três domínios fundamentais: bem-estar emocional, bem-estar físico e bem-estar 

material. Nesta dimensão releva-se a forma como as pessoas pensam sobre si próprias, 

incluindo domínios específicos de perceção de aceitação da deficiência, satisfação da 

interação com os contextos de vida e perceção individual sobre a relação entre a aspiração e a 

realização num conjunto de domínios, tais como: mobilidade, lazer, atividades da vida diária, 

bens, rendimentos, entre outros.  

iii) Inclusão social - diz respeito às oportunidades para controlar as interações com os 

contextos circundantes e influenciar as decisões com impacto nos projetos de vida. Esta 

dimensão incorpora um conjunto de mecanismos, através dos quais os indivíduos aprendem a 

identificar relações próximas entre os seus objetivos e as formas para os atingir, ganhando um 

acesso e controlo mais amplos sobre os recursos. Nesta perspetiva, interessa medir os 

impactos nos domínios da empregabilidade, cidadania e direitos, analisando a situação face ao 

emprego, capacidade de manutenção do emprego, gestão e desenvolvimento da carreira, nível 

de participação na comunidade e perceção de controlo e eficácia sobre os fenómenos 

coletivos.  

Por sua vez, Brock (1993), cit. por Diener e Suh (1997), sugere duas dimensões de QdV: i) 

social, ditada por ideais religiosos, filosóficos, entre outros, independente da experiência 

pessoal e dos desejos de cada um, associando a uma perspetiva cultural da QdV. Ainda dentro 

desta perspetiva social, Brock sugere também uma perspetiva económica, de satisfação de 

preferências, ou seja, baseada naquilo que é possível adquirir; ii) pessoal, que considera 

componentes de carácter psicológico relacionados com o bem-estar e com as experiências 

pessoais positivas.  

Para Leal (2008), a QdV é constituída por quatro dimensões: biológica, psicológica, cultural e 

económica. Na dimensão biológica, a QdV é entendida como a perceção que o indivíduo 

possui da afeção física, a capacidade que supõe ter para realizar determinadas tarefas, que 
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realizava sem dificuldade antes de ocorrerem mudanças no seu estado de saúde. A dimensão 

psicológica defende que a QdV de um indivíduo depende muito da personalidade deste e tem 

ainda em conta três fatores principais, como felicidade, satisfação com a vida e estado de 

ânimo. QVd é também, segundo a mesma dimensão, autoestima, saber manter relações 

sociais, ter boas expectativas em relação ao futuro. A dimensão cultural está relacionada com 

o facto de que o que era considerado uma boa QdV há alguns anos atrás poderá não o ser 

atualmente. A noção de QdV vai-se alterando à medida que a ciência e a tecnologia avançam, 

a saúde e a habitação se desenvolvem, o poder económico melhora ou piora, a caridade e a 

humildade se aperfeiçoam (Leal, 2008). Esta perspetiva está ainda relacionada com o fator 

educação, hábitos e valores transmitidos de pais para filhos inerentes ao meio cultural onde 

estão inseridos. Verifica-se ainda uma forte ligação entre a cultura e os meios de comunicação 

(Leal, 2008). Por último, a dimensão económica considera que a QdV se refere não só ao 

suporte financeiro e aos bens materiais que cada indivíduo possui, mas também aos 

sentimentos que a eles se encontram associados. Não existe grande consenso acerca da QdV 

nesta perspetiva, no entanto, os investigadores afirmam que não é o excesso de bens materiais 

e financeiros que faz com que as pessoas tenham uma melhor QdV (Belinky, 2007, cit. por 

Leal, 2008). 

Assim, a noção de QdV nesta perspetiva intervém com solicitude no que concerne à 

existência de condições de vida mínimas e razoáveis para a subsistência condigna de todos e 

para a realização de cada um como pessoa, na exigência de implementação dos princípios de 

solidariedade e justiça social.  

Segundo Canavarro (2010), há a salientar o Modelo Global da Qualidade de Vida, de Felce e 

Perry (1993, 1995), o Modelo Integrativo da Qualidade de Vida, de Granzin e Haggard (2000) 

e o Modelo Ecológico, de Bulbolz e colaboradores (1980).  

O Modelo Global da Qualidade de Vida valoriza a perceção que o indivíduo tem do seu bem-

estar, tendo em conta um conjunto de valores pessoais e aspirações, relativamente a diversas 

dimensões, como o bem-estar físico, material, social, emocional, desenvolvimento pessoal e 

atividades significativas.  

O Modelo Integrativo da Qualidade de Vida, operacionalizado empiricamente a partir de 

análises de modelos de equações estruturais, engloba o eixo pessoal como, por exemplo, 

fatores demográficos, atitudes e valores; o ambiental, que inclui os aspetos físicos e sociais; e 
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o da experiência subjetiva de vida como, por exemplo, a saúde mental. O comportamento de 

uma pessoa e a avaliação das experiências resulta, assim, da interação entre as características 

pessoais do indivíduo e da sua perceção relativamente ao meio em que está inserido.  

O Modelo Ecológico dá relevância a uma perspetiva ecológica da QdV, sendo esta 

influenciada por vários fatores, desde as condições materiais e de saúde do indivíduo, às suas 

relações próximas e significativas (micro sistema), à comunidade (meso sistema) e à cultura, 

ao país e sua organização geral, nos quais se insere (macro sistema). 

No âmbito da enfermagem, os trabalhos da Dra. Carol Estwing Ferrans, pesquisadora do 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade 

de Illinois, Chicago, foram relevantes. A autora desenvolveu um modelo conceitual de QdV, 

recorrendo a diferentes abordagens metodológicas, em que a questão central da pesquisa era: 

quem deve avaliar a QdV de uma pessoa? Optou por uma abordagem individualista, uma 

visão ideológica, em que os próprios indivíduos pudessem definir o que representa QdV para 

eles. De acordo com essa postura, o indivíduo é questionado sobre a avaliação que faz da sua 

própria QdV, em relação a domínios específicos (Ferrans, 1996). Admite ainda que a QdV é 

um conceito subjetivo, estando a sua avaliação dependente da perspetiva individual de cada 

indivíduo (Oleson, 1990). 

Para o desenvolvimento do modelo conceitual de QdV, Ferrans (1996) recorreu à análise 

crítica da literatura e à pesquisa de campo com abordagens qualitativa e quantitativa. Após 

revisão da literatura, foram identificados seis grandes núcleos intrínsecos ao conceito de QdV: 

capacidade de viver uma vida normal, capacidade de viver uma vida socialmente útil 

(utilidade social), capacidade natural (física e mental), alcance de objetivos pessoais, 

felicidade/afeto e satisfação com a vida (Ferrans, 1996).   

A satisfação com a vida foi considerada como o núcleo mais congruente com a abordagem 

individualista, uma vez que os outros aspetos não requerem, necessariamente, uma avaliação 

pessoal, podendo ser avaliados por outrem. A perceção subjetiva do nível de felicidade e de 

satisfação em relação aos diferentes aspetos da vida foi considerada como o principal 

determinante, no julgamento positivo ou negativo, da QdV subjetivamente percebida (Oleson, 

1990).  

A satisfação com a vida foi escolhida como núcleo central do constructo de QdV, no modelo 

conceitual de Ferrans e Powers. Adicionalmente, a importância atribuída pelo indivíduo aos 
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diferentes aspetos da vida foi tida em consideração pelas autoras, na sua proposta de definição 

de QdV: a sensação de bem-estar de uma pessoa deriva da satisfação ou insatisfação com as 

áreas da vida que são importantes para ela (Ferrans, 1996). Foram assim criadas pelas autoras, 

quatro dimensões: Saúde/funcionamento, Socioeconómica, Psicológica/espiritual e Família. 

O grupo de trabalho da OMS (WHOQOL) contribuiu de forma importante para o 

desenvolvimento do tema da QdV e construção de uma abordagem teórico-metodológica, de 

forma multicêntrica e transcultural, cuja construção se realizou em três etapas: 1) clarificação 

do conceito de QdV por especialistas oriundos de diferentes culturas; 2) estudo qualitativo, 

em 15 cidades de 14 países, com grupos formados por doentes com diferentes patologias, 

profissionais de saúde e pessoas da população em geral, para explorar o significado do termo 

em diferentes culturas; 3) desenvolvimento dos testes de campo para análise fatorial e de 

confiabilidade, validade de constructo e validade discriminante (WHOQOL Group, 1995).  

A natureza multidimensional do constructo foi validada, de modo empírico, a partir do 

aparecimento de quatro grandes dimensões: a) física – perceção do indivíduo acerca da sua 

condição física; b) psicológica – perceção do indivíduo acerca da sua condição afetiva e 

cognitiva; c) do relacionamento social – perceção do indivíduo acerca dos relacionamentos 

sociais e papéis sociais adotados na vida; d) do meio ambiente – perceção do indivíduo acerca 

dos diferentes aspetos relacionados com o ambiente onde vive. 

É precisamente a classificação do método WHOQOL que será utilizada neste trabalho, na 

medida em que se encontra relacionada com o instrumento de medida aqui usado para a 

avaliação da QdV.  

2.1.3. Instrumentos de medida 

A QdV pode ser avaliada utilizando metodologias qualitativas e quantitativas. Os adeptos da 

metodologia qualitativa afirmam que a utilização de medidas padronizadas leva a respostas 

estereotipadas, defendendo o recurso às histórias de vida e biografias. Por outro lado, a 

metodologia quantitativa, predominante na literatura especializada, procura a criação de 

instrumentos capazes de estabelecer o carácter multidimensional bem como a sua validação. 

Minayo et al. (2000), consideram que existem instrumentos gerais e outros específicos, em 

que os gerais são usados na população em geral e não distinguem nenhum tipo de doença e os 

específicos estão relacionados com algum problema de saúde. 
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Diferentes estudos referem diversas escalas, índices e questionários para medir a QdV. 

Segundo R. Dantas, Sawada e Malerbo (2003), de entre os instrumentos genéricos mais 

frequentemente utilizados estão o Medical Outcomes Studies 36 – Item Short Form (MOS SF-

36), o Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers, desenvolvido por Carol Estwing 

Ferrans e Marjorie Powers em 1984 e o World Health Organization Quality of Life 100 - 

WHOQOL100 (WHOQOL Group, 1995), também disponível em versão abreviada 

(WHOQOL-Bref). 

O desenvolvimento destes instrumentos contribuiu para o aumento do número de estudos 

sobre a associação entre QdV e comportamentos de saúde, como a alimentação, o tabagismo e 

a prática de AF (Bize, Johnson & Plotnikoff, 2007; Rejeski, Brawley & Shumaker, 1996). 

Medical Outcomes Studies 36 – Short Form (MOS SF-36) - O instrumento MOS SF-36 

produz um perfil de funcionamento de saúde e bem-estar baseado em medidas psicométricas. 

O SF-36 analisa oito aspetos: a capacidade funcional, os aspetos físicos, os aspetos 

emocionais, a dor, o estado geral de saúde, a vitalidade, aspetos sociais e saúde mental, 

totalizando 36 itens avaliados, que são pontuados de zero a cem, sendo zero o pior valor e 

cem o melhor. A confiabilidade das escalas e medidas de síntese têm sido estimadas através 

de testes de consistência interna e teste-reteste. A confiabilidade tem-se apresentado bastante 

satisfatória e a validade também tem sido amplamente documentada. 

As normas para o teste foram baseadas nas recomendações da American Psychological 

Association, da American Education Research Association e do National Council on 

Measurement in Education. 

A aplicação do SF-36 é possível através do método autoadministrado, através do uso de 

computadores, de entrevista realizada pessoalmente ou por telefone e no qual a população 

alvo pode ter catorze ou mais anos. 

Índice de Qualidade de Vida (IQV) - O IQV foi desenvolvido por Carol Estwing Ferrans e 

Marjorie Powers em 1984 para medir QdV em termos de satisfação com a vida (Ferrans & 

Powers, 2008). 

A construção do instrumento iniciou-se com a adoção de um modelo fundamentado numa 

ideologia individualista, pois para as autoras, são os próprios indivíduos os mais adequados 

para julgar a sua QdV, dado que opiniões e valores diferem entre os mesmos. Foi realizada 

uma extensa revisão de literatura no sentido de definir o conceito, de seguida foi 
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determinado o conteúdo dos domínios através de um estudo qualitativo no qual os indivíduos 

elegeram o que significava para eles QdV. 

A análise e combinação dos resultados obtidos conduziram à lista de elementos que compõe 

o instrumento e, por sua vez, cada elemento foi usado para compor as duas partes do 

instrumento. A primeira parte avalia a satisfação e a segunda a importância do mesmo item 

para o indivíduo. Os elementos relacionados foram agrupados em quatro domínios: 1) saúde 

e funcionamento, 2) psicológico e espiritual, 3) social e económico, 4) familiar. A fórmula 

de cálculo utiliza uma estrutura que pressupõe que os indivíduos que estão altamente 

satisfeitos com áreas da vida que mais valorizam têm uma melhor QdV do que aqueles que 

se encontram insatisfeitos (Ferrans, 1996). 

Foram várias as versões desenvolvidas do IQV, no entanto, a base de todas as versões 

consiste num grupo de itens comuns, em que a contagem destes varia entre zero e trinta, o 

que facilita a comparação dos resultados encontrados nas diferentes versões. Foram 

comprovadas a consistência interna, a confiabilidade, a validade de conteúdo, a validade de 

constructo e a responsividade do instrumento. O IQV de Ferrans e Powers é amplamente 

usado podendo ser aplicado, quer na população em geral, quer em grupos com condições 

específicas de saúde. 

Escala de Avaliação WHOQOL-Bref (versão portuguesa do Instrumento Abreviado da 

Avaliação da Qualidade de Vida da OMS) - A definição do Grupo WHOQOL reflete a 

natureza subjetiva da avaliação que está imersa no contexto cultural, social e de meio 

ambiente. O que está em questão não é a natureza objetiva do meio ambiente, do estado 

funcional ou do estado psicológico, ou ainda como o profissional de saúde ou um familiar 

avalia essas dimensões, é a perceção de quem responde ao questionário que se está a avaliar. 

Em colaboração com 15 centros em diferentes países foram desenvolvidos dois instrumentos 

para medir a QdV, o WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref (versão abreviada), o que permite a 

comparação de resultados entre diversos estudos realizados em localidades diferentes. O 

instrumento pode ser usado na área médica, na área da pesquisa e na determinação e 

acompanhamento de políticas públicas (WHO, 1997). 

A versão abreviada do WHOQOL é composta por 26 itens e está organizada em quatro 

domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente, incluindo ainda uma faceta sobre 

QdV geral. Cada faceta é avaliada através de uma pergunta, correspondente a um item, à 
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exceção da faceta sobre QdV em geral, que é avaliada através de dois itens, um 

correspondente à QdV em geral e outro sobre a perceção geral da saúde (Canavarro et al., 

2007). Os domínios e as facetas deste instrumento constam da Tabela 1. 

Tabela 1. 
Domínios e facetas do WHOQOL-bref 

Domínio I – domínio físico 
1. Dor e desconforto 
2. Energia e fadiga 
3. Sono e repouso 
10. Atividades da vida cotidiana 
11. Dependência de medicação ou de tratamentos 
12. Capacidade de trabalho 
Domínio II – domínio psicológico 
4. Sentimentos positivos 
5. Pensar, aprender, memória e concentração 
6. Autoestima 
7. Imagem corporal e aparência 
8. Sentimentos negativos 
24. Espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais 
Domínio III - relações sociais 
13. Relações pessoais 
14. Suporte (apoio) social 
15. Atividade sexual 
Domínio IV - meio ambiente 
16. Segurança física e proteção 
17. Ambiente no lar 
18. Recursos financeiros 
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 
20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 
21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 
22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 
23. Transporte 

Fonte: Adaptado de Canavarro et al., 2007. 

2.2. Atividade física 

Foi na década de vinte que surgiu o interesse em pesquisar os benefícios da AF, inicialmente 

para entender o processo de treino dos atletas que, por conseguinte, levou a que se começasse 

a investigar as adaptações do organismo humano à mesma. Atualmente existe uma vasta 

literatura sobre as modificações funcionais e estruturais decorrentes da prática regular de AF e 

as consequências dessas adaptações, tanto para a performance humana como para a saúde dos 

indivíduos de todas as idades. 

De acordo com S. Matsudo et al. (2002), os benefícios proporcionados pela AF vão desde os 

benefícios fisiológicos (diminuição da pressão arterial, controlo do peso corporal, aumento da 

densidade óssea e da resistência física, melhoria da força muscular, do perfil lipídico e da 

mobilidade), aos psicológicos (melhoria da autoimagem, da autoestima e do bem-estar, 
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diminuição do stresse e da depressão, manutenção da autonomia e redução do isolamento). 

Miles (2007), refere-se ainda à AF como um importante fator para a sensação de bem-estar, 

sendo capaz de diminuir estados de ansiedade e depressão. Para além de todos os benefícios já 

mencionados, a AF resulta ainda em benefícios económicos, reduzindo os custos com a saúde. 

2.2.1. Perspetiva histórica 

Na sociedade moderna tem-se observado um declínio no nível de AF e do gasto energético, 

principalmente nas sociedades que possuem uma economia desenvolvida. Nas duas últimas 

gerações, o ritmo do desenvolvimento cultural foi acelerado e tem exacerbado a dissonância 

entre biologia e cultura, o que contribuiu para o aumento do sedentarismo e do fácil acesso 

aos alimentos. Estas condições contradizem o passado evolucionário do ser humano, que 

tinha uma base regular de AF moderada e intensa. Por outras palavras, apesar do ser humano 

estar biologicamente equipado para um estilo de vida ativo, as circunstâncias atuais 

permitem e reforçam a falta de atividade (Malina & Little, 2008).  

É do conhecimento geral que as civilizações primitivas possuíam um estilo de vida ativo, com 

AF regular, presente nas atividades desenvolvidas, nomeadamente a caça e mais tarde a 

agricultura. 

Mais tarde, na China, a AF era praticada em carácter de guerra, além da finalidade terapêutica 

e higiénica, enquanto na Índia, a AF era vista como uma doutrina a ser seguida, de foco 

fisiológico e com indispensáveis necessidades militares. Já no Japão, a AF possuía 

fundamentos médicos, higiénicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Por sua vez, no 

Egito, os exercícios gímnicos formaram a ginástica egípcia dotada de equilíbrio, força, 

flexibilidade e resistência, mas foi na Grécia que encontramos a civilização antiga que mais 

contribuiu para a educação física (Ramos, 1983). 

Ao longo dos tempos, o ser humano foi sendo sujeito a uma série de adaptações relacionadas 

com o meio ambiente físico e social e com a evolução da tecnologia, passando de um estilo 

de vida nómada a um estilo de vida sedentário, “À medida que a tecnologia liberou o homem 

das tarefas que exigiam grandes doses de esforço físico, provocou o aparecimento de um dos 

principais fatores de risco: a vida sedentária” (Cortez, 2008, p.12). 

O interesse pela relação entre saúde, doença e AF, remonta apenas à Grécia Antiga, onde se 

atribuía importância às consequências que a prática da AF tinha para o corpo humano. Apenas 
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os estratos mais elevados da sociedade grega podiam ter acesso aos prazeres e benefícios que 

o desporto lhes oferecia. A AF era considerada como algo lúdico. 

Hipócrates foi o criador da escola médica grega e segundo este, a causa primária da doença 

seria resultante do desequilíbrio sentido entre a AF e a alimentação. Nessa medida, para 

Hipócrates, quer a alimentação, quer a AF, influenciavam a saúde do indivíduo e o seu 

equilíbrio traduzia-se numa condição fundamental para a manutenção da saúde, ideia essa, 

que perdurou até aos nossos tempos. 

Ainda segundo Hipócrates: 

…todas as partes do corpo são destinadas a uma função específica. Se usadas com 
moderação, fazendo regularmente os movimentos para que foram concebidas, 
tornam-se por esse meio saudáveis, bem desenvolvidas e envelhecem lentamente. 
Mas se ficarem imóveis e ociosas tornar-se-ão propícias à doença, crescerão de 
forma deficiente e envelhecerão de forma precoce. (Hipócrates Corpus, cit. por T. 
Barata, 2007, p.435)  

Deve-se também a Hipócrates o aparecimento de diferentes tipos de AF, desde a caminhada, 

corrida, aos diferentes tipos de luta e exercícios de ginástica. A quantidade e intensidade da 

AF, em função do tempo para a sua realização, discutido na atualidade, encontram-se em 

muito, relacionados com o estudado na Teoria Hipocrática. 

Nos dias que correm, a sociedade em geral e os meios de comunicação têm vindo a 

promover hábitos de vida saudáveis, um estilo de vida ativa, procurando combater o 

sedentarismo pelo incentivo à prática de AF e, desta forma, contribuir para a prevenção de 

doenças e a promoção da saúde. 

Por outro lado, organismos internacionais, de entre eles destacamos a OMS, têm contribuído 

para a promoção da saúde pública ao defender a importância da AF como um fator 

fundamental no combate dos fatores de risco para a saúde.  

Programas e campanhas de grande abrangência populacional voltadas para o incentivo da 

prática de AF têm sido desenvolvidas, traduzindo-se como fundamentais na área da saúde 

pública. 
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2.2.2. Atividade física versus exercício físico  

Ao longo da revisão de literatura efetuada para a realização deste estudo, foram muitas as 

vezes que nos deparamos com as expressões “atividade física” e “exercício físico”. 

Surge, portanto, neste ponto uma questão importante: atividade física ou exercício físico?  

A AF é referida por diversos autores como qualquer movimento corporal produzido pelo 

aparelho músculo-esquelético, que resulta num aumento do dispêndio energético acima do 

nível de repouso, constituindo um processo complexo e dinâmico (Caspersen, Powell & 

Christenson, 1985).  

No dizer de Ekelund (2002), a AF define qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que se traduz num aumento do dispêndio energético. Engloba os 

movimentos realizados no trabalho, nas atividades domésticas, nos tempos livres, entre 

outras.  

Shepard (2003) reconhece que o consenso alcançado em redor da definição terminológica da 

AF é recente e destaca que a mesma se refere a todos os tipos de atividade muscular que 

incrementam substancialmente o gasto energético.  

Por seu lado, J. Barata (2003), refere que a AF é toda a atividade muscular ou motora que um 

ser assume, ou seja, tudo aquilo que implique movimento, força ou manutenção da postura. 

Estar em pé implica uma maior AF do que estar sentado, correr implica uma maior AF do que 

andar. 

Ogden (2004) considera a AF como sendo “qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulte num consumo de energia” (p.208).   

A AF é vista como um comportamento que pode influenciar a aptidão física e é atualmente 

entendida como um comportamento determinante da saúde e da capacidade funcional (WHO, 

2007). 

Uma definição mais atual é a da OMS, ao definir AF como sendo qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia – incluindo 

atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, 

viagens e em atividades de lazer. A AF moderada e intensa traz benefícios para a saúde 

(WHO, 2014).  
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O conceito de AF é, por isso, vasto, incluindo todas as atividades físicas que possam ser 

englobadas num de dois grupos: i) AF espontânea, informal, não estruturada ou não 

organizada; ii) AF física programada, formal, estruturada ou organizada.  

Embora relacionado com a AF, o EF é um conceito menos abrangente e é definido por 

movimentos corporais planeados, organizados e repetidos com o objetivo de manter ou 

melhorar uma ou mais componentes da aptidão física. Este constitui o conjunto de atributos, 

adquiridos ou desenvolvidos, que habilitam para a realização da AF (WHO, 2007). 

Shepard (2003) considera o EF, uma subclassificação da AF regular e estruturada, executada 

deliberadamente e com propósitos específicos do melhoramento de algum aspeto da saúde ou 

da preparação para a competência atlética.  

Para Ogden (2004), o EF pode ser classificado como “movimento corporal planeado, 

estruturado e repetitivo, executado para melhorar ou manter um ou mais componentes da 

boa forma física” (p.208).  

De acordo com a OMS, o EF é uma subcategoria da AF e é planeada, estruturada, repetitiva e 

tem como objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico 

(WHO, 2014). 

No EF são consideradas atividades físicas repetidas, estruturadas, que visam a obtenção de um 

objetivo concreto, com fins terapêuticos ou para promover a condição física, tais como: 

exercícios abdominais, exercícios de fisioterapia, exercícios de preparação para o parto. No 

entanto, o termo EF é usado correntemente como forma de traduzir a AF. 

Podemos, portanto, concluir que o termo EF pode ser definido como uma subcategoria da AF, 

sendo planeado, estruturado e repetitivo, além de ter como propósito melhorar ou manter um 

ou mais dos componentes da aptidão física (Delgado, 2006).  

Apesar desta distinção, na revisão de literatura efetuada, os termos AF e EF são muitas vezes 

utilizados como sinónimos. Nesta medida, iremos ao longo do trabalho usar o termo 

“atividade física”, pois é o que mais vezes surge na revisão da literatura, inclusive ligado 

ao questionário que iremos utilizar para a sua avaliação (International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) – Questionário Internacional de Atividade Física), bem como por ser 

um conceito mais abrangente.  
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2.2.3. Benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais 

É indubitável que a prática regular de AF é um importante fator na prevenção de doenças 

crónicas não transmissíveis e que contribui para o bem-estar físico e psicológico dos 

indivíduos, independentemente da sua faixa etária (Cassidy et al., 2004; Chyun et al., 2006; 

Mummery, Schofield & Caperchione, 2004; Olson et al., 2005).  

A boa forma física começa, portanto, a ser reconhecida como um indicador positivo de saúde, 

em que a AF desempenha um papel “protetor” face aos fatores de risco. Para adquirir e 

manter esta saúde ao longo da vida, torna-se importante promover a prática de AF para que a 

QdV das populações melhore significativamente.  

Existe, assim, a evidência de que a prática de AF possui inúmeros benefícios para a saúde, 

seja ela física, psicológica ou social, contribuindo para o bem-estar geral do indivíduo em 

todas as idades. 

Também Allsen, Harrison e Vance (2001) referem outros benefícios, como: aumento da 

resistência aeróbia no desempenho de tarefas específicas; melhoria da capacidade funcional 

do sistema circulatório e respiratório; melhoria da força e flexibilidade dos músculos e 

articulações; redução dos riscos de lesões na região lombar; aumento da força do sistema 

esquelético; controlo do peso e redução da gordura corporal; melhoria das capacidades físicas; 

diminuição do gasto energético e, consequentemente, da fadiga para tarefas específicas; alívio 

do stresse e da tensão; estimulação da atividade mental e redução do risco de doenças crónicas 

não transmissíveis. I. Costa, Samulski, Noce e Costa (2003), referem ainda a melhoria da 

sensação de bem-estar, humor e autoestima, bem como a redução da ansiedade, tensão e 

depressão. 

De acordo com o US Department of Health and Human Services (2008), são várias as 

evidências dos benefícios para a saúde associados à prática regular de AF em adultos e idosos. 

Englobam estas evidências em: 

“Evidências fortes”, tais como: baixo risco de morte prematura, doença coronária, ataque 

súbito, hipertensão arterial, perfil lipídico adverso, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, 

cancro do cólon, cancro da mama; prevenção de ganho de peso; perda de peso, 

particularmente associada à baixa ingestão calórica; aumento da aptidão cardiorrespiratória e 

muscular; prevenção de quedas; redução da depressão; melhor função cognitiva (em idosos); 
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“Evidências moderadas a fortes”, tais como: melhor saúde funcional (em idosos); redução da 

obesidade abdominal; 

E “Evidências moderadas”, tais como: baixo risco de fratura da anca, cancro do pulmão, 

cancro do endométrio; manutenção do peso corporal após perda de peso; aumento da 

densidade mineral óssea; melhoria na qualidade do sono.  

Verifica-se, ainda, que são muitos os benefícios da prática de AF nos jovens, a nível físico, 

com a aquisição de habilidades motoras específicas, o aumento da capacidade física ou a 

melhoria da saúde; e a nível psicológico, com o desenvolvimento do respeito e da cooperação 

com os outros e da autoconfiança. Todos estes benefícios têm consequências positivas na 

formação do carácter dos jovens (Smoll, Magill & Ash, 1988). 

De acordo com Strong et al. (2005), são vários os estudos que demonstram uma relação 

evidente entre a AF na adolescência e a saúde. Adolescentes que apresentam elevados níveis 

de AF, apresentam também um menor risco de desenvolvimento de determinadas doenças 

crónicas e cardiovasculares, como a obesidade, a síndrome metabólica, dislipidemia, diabetes 

tipo 2, hipertensão arterial, asma, ansiedade e depressão, densidade mineral óssea reduzida, 

autoestima diminuída, apresentando uma melhoria na aptidão cardiorrespiratória que, por sua 

vez, parece ter efeitos positivos na saúde esquelética, na depressão, na ansiedade, no humor, 

na autoestima e no rendimento académico.  

Apesar de todas estas evidências, estudos dedicados a esta problemática, reportam-se à 

adolescência como um período de decréscimo dos níveis de atividade. Tal facto poderá dever-

se às exigências sociais, tal como a pressão com os desempenhos académicos e transição para 

o mercado de trabalho (M. Silva, 2001).  

Os serviços de saúde dos países mais desenvolvidos encontram-se cada vez mais atentos a 

esta realidade e, no caso de Portugal em concreto, a DGS, com referência a estudos 

internacionais, divulgou no seu site, informação relacionada com esta temática, 

nomeadamente de que a AF regular fornece aos jovens benefícios para a saúde, físicos, 

mentais e sociais; que quanto mais participarem em atividades físicas, menor será a 

probabilidade de virem a fumar; que as crianças mais ativas fisicamente possuem uma maior 

performance académica e que os jogos de equipa promovem a integração social e o 

desenvolvimento das capacidades sociais dos adolescentes (George, 2007). 
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A prática de AF contribui, ainda, para a melhoria das funções cognitivas, proporcionando um 

aumento do bem-estar em indivíduos com algum tipo de doença mental, como ansiedade, 

depressão ou stresse (Ramirez, Vinaccia & Suárez, 2004). Estes autores referem que estudos 

têm vindo a demonstrar que uma maior atividade aeróbica encontra-se associada a uma menor 

degeneração neuronal, relacionando a AF com a melhoria dos processos cognitivos.  

De acordo com Shephard (1997), verifica-se um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, 

alterações dos níveis hormonais inerentes, assimilação dos nutrientes, uma maior ativação 

cerebral, quando se verifica uma AF regular. A AF favorece a manutenção das funções 

cognitivas e sensoriais em melhores condições, o que consiste num papel preventivo para as 

doenças neuro-degenerativas. 

A prática de AF regular tem sido reconhecida pelos seus efeitos saudáveis nos praticantes no 

que diz respeito à saúde, bem-estar e à QdV das pessoas que a praticam (American College of 

Sports Medicine [ACSM], 2013; Porto & Raso, 2007; Zamai, 2009; Zamai & Bankoff, 2010). 

Além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a AF resulta em benefícios 

económicos, reduzindo custos com a saúde. Portanto, a AF é para o indivíduo um meio de 

prevenção de doenças e para os governos traduz-se num dos métodos com melhor custo-

efetividade na promoção da saúde das populações. 

2.2.4. Instrumentos de medida 

A AF é um fenómeno complexo e um comportamento variável e, como tal, um desafio para 

ser mensurado. Existem diferentes métodos para avaliar a AF e todos eles têm vantagens e 

desvantagens, sendo mais ou menos adequados, ao tipo de estudo a ser realizado. A escolha 

do método de medição da AF está relacionada com o número de indivíduos a serem 

analisados, o custo e a inclusão das diferentes idades. 

Medidas objetivas incluem monitores de frequência cardíaca, acelerómetros e pedómetros. 

O uso destes equipamentos é frequentemente limitado em virtude do custo e do rigor dos 

procedimentos de uso, e também pelo facto de não serem sensíveis a todos os tipos de AF. 

Medidas subjetivas, como questionários, diários e entrevistas, são usados mais 

frequentemente em estudos epidemiológicos, no entanto, são limitados em termos de 

confiabilidade e parcialidade (Miles, 2007). 
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Dishman e Steinhardt (1994), cit. por S. Matsudo et al. (2001), referem como requisitos 

mínimos para um instrumento de recolha de informação sobre a AF, a validade das medidas 

físicas realizadas, como também a não interferência com os padrões habituais de 

comportamento. 

Uma boa medida da AF habitual deve refletir várias dimensões: frequência, duração, 

intensidade e tipo de atividade, possibilitando uma estimativa do dispêndio energético total 

em atividades moderadas e vigorosas (Barros & Nahas, 2000). 

Atualmente, os questionários são os instrumentos de medição e caracterização da AF 

normalmente escolhidos em estudos com populações muito extensas. A opção por este tipo 

de instrumentos justifica-se porque este não altera o comportamento do indivíduo a ser 

investigado, é prático, de baixo custo e de fácil utilização em estudos de grande escala e 

envolve ainda um alto grau de aplicabilidade, dado que o instrumento pode ser adaptado à 

população específica em questão (S. Matsudo et al., 2001). 

A avaliação da AF tornou-se um importante aspeto a ser incorporado na metodologia de 

muitos estudos (Kriska & Caspersen, 1997). O reconhecimento dos padrões de AF 

representa uma importante forma de a quantificar. O padrão de AF refere-se ao tipo, 

duração, frequência e intensidade da AF durante um período de tempo limitado (Mota & 

Sallis, 2002). 

O tipo de AF refere-se às diferentes atividades específicas nas quais as pessoas estão 

integradas, que podem ser descritas por categorias para uma melhor compreensão. As 

categorias das atividades específicas incluem, assim, todas as atividades associadas às 

tarefas domésticas (limpar, cozinhar, lavar), às atividades físicas ocupacionais (associadas 

ao trabalho profissional ou ao trabalho na escola), à AF como forma de transporte (a pé, de 

carro, de bicicleta) e às atividades físicas de lazer (Ekelund, 2002). 

A frequência da AF refere-se ao número de sessões de AF por unidade de tempo (dia, 

semana, ou mês) e a duração é a quantidade de tempo que cada sessão ocupa (horas, 

minutos). A intensidade da AF é geralmente descrita como baixa/ligeira, moderada, 

vigorosa/forte ou muito vigorosa (Ekelund, 2002). 

Vários tipos de sensores de movimento foram desenvolvidos na tentativa de monitorizar 

objetivamente e com mais precisão a AF. De entre estes, os acelerómetros, que são um tipo 

de sensores do movimento que medem movimentos num ou mais planos são considerados 
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uma opção viável por serem discretos, leves e relativamente baratos (Montoye, Saris & 

Washburn, 1996). 

Tem existido um cuidado extremo na conceção e aplicação deste tipo de instrumentos, 

centrado nos aspetos de estandardização e validação dos melhores exemplos. Biernat e 

Stupnicki (2005) dão alguns exemplos destes últimos: Modified Baeck Questionnaire 

(Reilly et al., 1993), em que o período monitorizado corresponde a um ano e é referente a 

pessoas idosas; Physical Activity Scale for the Elderly – PASE (Washburm, Smith, Jette & 

Janney, 1993), em que o período monitorizado corresponde a uma semana e é referente a 

pessoas idosas; Eurobarometer – EB (European Commission, 2004), referente às atividades 

em populações adultas, geralmente com idade entre 16 e 65 anos; International Physical 

Activity Questionnaire – IPAQ (1995), em que o período monitorizado corresponde a uma 

semana e é referente às atividades em populações adultas, geralmente com idade entre 16 e 

65 anos. 

International Physical Activity Questionnaire - IPAQ (Questionário Internacional de 

Atividade Física) - Segundo Hallal et al. (2007), o instrumento mais utilizado para aferir a 

AF é o Questionário Internacional de Atividade Física, conhecido como IPAQ. Em resposta 

à uma procura global, para comparar e validar medidas da AF dentro e entre países, o IPAQ 

foi desenvolvido para compreender e obter respostas relacionadas com a AF, promotora da 

saúde, em vários domínios da vida. 

O propósito deste questionário é fornecer um instrumento comum que possa ser utilizado 

internacionalmente para comparar os níveis de AF entre diversas populações e contextos 

culturais e sociais. 

Segundo Benedetti, Antunes, Anez, Mazo e Petroski (2007), a OMS, o Centro de Controlo e 

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e o Instituto Karolinska da Suécia, aliaram 

esforços e reuniram pesquisadores com o objetivo de elaborar um instrumento que tornasse 

viável o estudo da AF através de medidas mundialmente comparáveis. Deste projeto resultou 

o IPAQ, que foi validado em 14 centros de pesquisa e em 12 países. O IPAQ analisa a 

inatividade e atividades leves, moderadas e intensas em atividades da vida diária. Foram 

criadas uma versão longa e uma versão curta. 

O IPAQ é um questionário de auto relato e foi desenvolvido com o objetivo de estimar a AF 

da população (Craig et al., 2003). Com este, os seus autores tentaram desenvolver uma 
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ferramenta universal que pudesse ser utilizada de forma comparável em vários países e 

populações. Na aplicação deste questionário é pedido às pessoas que se lembrem das 

atividades realizadas durante os últimos sete dias para, deste modo, estimar a AF e o 

comportamento sedentário. O IPAQ tem sido uma ferramenta bastante utilizada na 

investigação científica com resultados variáveis. 

2.3. Fatores relacionados com a qualidade de vida 

Foi realizado por Praça (2012) um estudo intitulado “Qualidade de vida relacionada com a 

saúde: a perspetiva dos utentes que frequentam os Centros de Saúde do Agrupamento de 

Centros de Saúde (ACeS) Trás-os-Montes I Nordeste”, no qual procurou determinar a relação 

entre a perceção da QdV e algumas variáveis sociodemográficas, nomeadamente o sexo, a 

idade, o estado civil, o agregado familiar, a escolaridade, o grupo profissional e situação 

profissional e o rendimento familiar. 

O estudo foi realizado em Bragança, com uma amostra de 111 utentes inscritos nos centros de 

saúde do ACeS Trás-os-Montes I – Nordeste, com idades compreendidas entre 18 e 90 anos, a 

maioria com idade inferior a 50 anos, em que 50% dos utentes tinha entre 18 e 45 anos e os 

outros 50% entre os 45 e 90 anos, sendo maioritariamente do sexo feminino (71,4%). A 

maioria era casada (61,8%), o maior grupo detinha o ensino básico (32,0%), a maioria residia 

em zonas urbanas (57,4%), era profissionalmente ativa (59,7%), o grupo profissional mais 

frequente foi o do pessoal dos serviços e vendedores (23,6%), 11,9% estavam desempregados 

e 28,5% reformados, a maioria dos utentes auferia de um salário inferior a 1000€ e 32,7% 

menores que 500€, tendo baixos rendimentos familiares. 

O sexo masculino apresentava melhor média de QdV (68,9 vs 65,3 do sexo feminino). Quanto 

à relação com a idade, foram constituídos três grupos, um até aos 44 anos, um segundo dos 

45-64 anos e um último de mais de 65 anos, tendo constatado que os indivíduos até aos 44 

anos ou menos apresentavam melhor QdV na maioria das dimensões (função física, 

desempenho físico, dor e saúde em geral) e na componente física, quando comparadas com o 

grupo dos 45-64 anos. A autora concluiu que a perceção da QdV diminuía à medida que a 

idade aumentava, o que significava que eram os grupos de indivíduos mais jovens que 

apresentavam maiores índices de QdV. 
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No que diz respeito à relação com o estado civil, usou os cinco grupos: solteiro, casado, 

viúvo, divorciado e união de facto. Verificou que os utentes solteiros (73) e os utentes a viver 

em união de facto (72,2) apresentavam o melhor índice de QdV; ao inverso, os utentes viúvos 

(50) eram os que apresentaram menor QdV, tendo os restantes estados civis, valores 

intermédios. 

Relativamente à relação com o agregado familiar, o número de pessoas nele incluídos foram 

reagrupadas em cinco grupos:1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas e 5 ou mais pessoas. 

Verificou-se que quanto menor o tamanho do agregado familiar menor era a perceção de 

QdV. Os utentes que viviam sós tinham menor perceção de QdV (60,2), enquanto os utentes 

que viviam em agregados familiares com mais de quatro pessoas tinham maior QdV (74,0). 

Na relação com o nível de instrução dos inquiridos, procedeu ao reagrupamento das 

habilitações em cinco grupos: não sabe ler nem escrever, sabe ler e escrever, ensino básico (1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo), ensino secundário e ensino superior. Concluiu que quanto maior o 

nível de escolaridade dos utentes, maior era a sua perceção de QdV e quem não sabia ler nem 

escrever (42,5) apresentou pior QdV. 

Na relação com a situação profissional, conclui-se que a avaliação da perceção de QdV era 

significativamente dependente da situação profissional, verificando-se que os utentes ativos 

(74,2) apresentaram valores superiores e os utentes reformados por doença (45,1) menores 

valores. 

Na relação com o rendimento, a autora verificou um aumento da perceção de QdV, com o 

aumento do rendimento familiar, em que os utentes que auferiam menos de 500 euros 

apresentavam menor QdV (55,8) e os utentes que auferiam mais de 2000 euros apresentaram 

melhor perceção de QdV (77,3). Os inquiridos que auferiam mais de 2000€ apresentaram 

melhor média de QdV em todas as dimensões, à exceção da funcionalidade física e saúde em 

geral, onde os inquiridos que auferiam entre 1500-2000€ apresentaram melhores médias. 

Ainda na relação com as variáveis sociodemográficas, foi realizado um outro estudo por 

Fernandes, Miranzi, Iwamoto, Tavares e Santos (2010), intitulado “Qualidade de vida dos 

enfermeiros das equipes de saúde da família: a relação das variáveis sociodemográficas”. O 

estudo foi realizado no Brasil e os autores procuraram conhecer a QdV dos enfermeiros que 

compõem as equipas de saúde da família da Macrorregião de Saúde do Triângulo Sul, assim 

como os fatores sociodemográficos relacionados. Tratou-se de um estudo descritivo e 
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transversal. O universo, composto por 90 enfermeiros, respondeu a um questionário cuja 

finalidade foi conhecer as variáveis sociodemográficas influentes e o instrumento genérico 

para avaliar a QdV, o WHOQOL-100. 

As variáveis sociodemográficas em estudo foram o sexo, a idade, o estado civil, a 

escolaridade, o curso atual, o problema de saúde atual/condição de saúde presente e o estado 

de saúde. Predominou o sexo feminino (92,2%), a idade média foi de 28,6 anos (±5,9), com 

predomínio da faixa etária de 20-30 anos (72,1%), a maioria dos profissionais era solteira 

(57,8%), possuía a especialização (60%), a maioria estava a realizar um curso de atualização 

no momento da entrevista (62,2%), detinha uma autoperceção da saúde de “boa ou muito 

boa” (92%) e negou a presença de alguma doença (66,7%). 

Não observaram diferenças estatisticamente significativas entre os scores médios dos 

domínios de QdV quando comparados entre os sexos, faixas etárias, escolaridades, cursos de 

atualização ou aperfeiçoamento e doenças presentes. O grupo que se declarou casado ou em 

união de facto apresentou maiores scores médios de QdV quando comparados com os que não 

possuíam companheiro, nos domínios psicológico, nível de independência, relações sociais e 

ambiente. O grupo que relatou possuir uma perceção da saúde “má ou muito má”, apresentou 

menores scores de QdV, relativamente aos que referiram saúde “nem má, nem boa” e “muito 

boa ou boa”, nos domínios físico, psicológico e nível de independência. 

A QdV tem sido tratada como um preditor de mortalidade, de tal forma que baixos níveis de 

QdV correspondem a um aumento do risco de mortalidade, enquanto maiores níveis de QdV 

aparecem associados a redução no risco de mortalidade (Ross et al., 2009). 

Por outro lado, as doenças crónico-degenerativas são uma das principais causas de 

morbimortalidade do mundo e surgem em diversos estudos relacionadas com o sedentarismo, 

algo que se mostra cada vez mais frequente entre todas as faixas etárias da população. 

Diversos estudos têm sugerido que a QdV diminui à medida que o número de complicações 

crónicas aumenta (I. Silva, Ribeiro, Cardoso & Ramos, 2003). 

De acordo com o European Health Report 2015, as doenças crónicas não transmissíveis, 

como as doenças cardiovasculares, osteoarticulares, cancro, patologia respiratória crónica, 

diabetes mellitus, e as perturbações da saúde mental como a depressão, constituem atualmente 

a principal causa de morbilidade e mortalidade nas sociedades desenvolvidas. São também as 
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principais responsáveis por situações de incapacidade, muitas vezes permanente, e perda de 

QdV (Organisation Mondiale de la Santé, 2015).  

No entanto, na sociedade contemporânea verifica-se que o ser humano utiliza cada vez menos 

a sua potencialidade corporal e que o baixo nível de AF está relacionado com o aumento do 

risco de desenvolvimento de doenças degenerativas e crónicas. Nesta medida, torna-se fulcral 

a mudança de estilos de vida e a incorporação da AF no seu quotidiano.  

A multiplicidade dos problemas de saúde com que se debatem atualmente os países mais 

desenvolvidos encontra-se relacionada com as alterações dos estilos de vida, em que se inclui 

uma redução dos níveis de AF que, por sua vez, conduzem a um estilo de vida cada vez mais 

sedentário. 

O sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco que contribui para a mortalidade 

mundial (WHO, 2010). As consequências de uma baixa AF para a saúde são numerosas e 

incluem o aumento do risco de várias doenças, desde a diabetes, cancro da mama e do cólon, 

acidente vascular cerebral, hipertensão e doença cardíaca coronária (WHO, 2012). 

Estimativas recentes indicam que cerca de 3,2 milhões de mortes por ano são atribuídas a 

problemas de saúde associados com a inatividade física (WHO, 2010). 

Em Portugal, os resultados sobre a inatividade física são verdadeiramente alarmantes, 64% 

dos portugueses afirmam nunca fazer exercício ou praticar desporto e 60% diz não realizar 

nenhuma AF (European Comission, 2014). 

A OMS recomenda que os adultos, incluindo os idosos, façam pelo menos 150 minutos de AF 

aeróbica de intensidade moderada em cada semana. As recomendações existentes enfatizam 

os benefícios para a saúde de atividades de intensidade moderada e que os níveis 

recomendados podem ser acumulados em períodos relativamente curtos de atividade de cada 

vez. As crianças e os jovens devem acumular pelo menos 60 minutos de AF de intensidade 

moderada a vigorosa em cada dia. Nunca é tarde ou cedo demais para praticar AF.  

A prática de AF surge, assim, como um dos elementos fundamentais para a aquisição e 

manutenção de uma boa QdV (Zamai & Bankoff, 2010). Segundo estes autores, para além dos 

benefícios físicos que a prática da AF contribui, surgem também outros fatores relevantes 

sobre o benefício proporcionado pela mesma, nomeadamente a promoção da saúde emocional 

pelo reforço da autoestima, relacionada com uma melhor imagem corporal e autonomia, 

devido ao incremento da mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam.  
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Assim, nos últimos anos tem-se observado uma ênfase na relação entre a AF e a QdV, 

nomeadamente em eventos científicos, nacionais e internacionais. Por outro lado, os meios de 

comunicação veiculam constantemente informações a respeito da necessidade de o homem 

contemporâneo melhorar a sua QdV, adotando hábitos de vida mais saudáveis no seu dia-a-

dia. 

V. Matsudo (1999) e S. Matsudo e Matsudo (2000) indicam a prescrição de AF como fator de 

prevenção da doença e melhoria da QdV. Ao procurar responder de que forma a prática de AF 

proporcionaria uma melhor QdV, E. Dantas (1999) sugere que programas de AF bem 

organizados podem suprir as diversas necessidades individuais, multiplicando as 

oportunidades de se obter prazer e, consequentemente, otimizar a QdV. 

Na revisão de literatura efetuada, torna-se evidente a relação positiva existente entre a prática 

regular de AF e a saúde e entre a saúde e a QdV, no entanto, a relação entre os conceitos de 

AF e QdV ainda é pouco conhecida, não sendo evidente que exista sempre uma relação 

positiva entre as mesmas. Estudos recentes indicam ser preciso um maior empenho para 

entender esta associação, especialmente porque, isoladamente, o estudo destes temas enfrenta 

dificuldades, quer teóricas, quer metodológicas. 

Os aspetos psicobiológicos relacionados à prática de AF demonstram que, conforme o 

contexto, a intensidade e o objetivo, essa prática pode induzir a uma melhor ou pior QdV do 

indivíduo, ou mesmo não apresentar mudanças nesse aspeto (Mello, Boscolo, Esteves & 

Tufik, 2005). 

De acordo com diversos estudos epidemiológicos, a prática regular de AF e uma maior 

aptidão física estão associadas a uma menor mortalidade e a uma melhor QdV na população 

adulta (ACSM, 2013; Blair et al., 1995; Paffenbarger, 1994). Por outro lado, existem 

igualmente estudos que indicam que o sedentarismo e o stresse estão relacionados com 

diversas patologias e, consequentemente, uma redução na QdV (Rejeski et al., 1996). 

Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton e McPherson (1990) demonstraram que a participação 

em diferentes formas de AF encontra-se relacionada de forma positiva com a saúde mental. 

São cada vez mais os estudos que demostram que a AF está relacionada com a prevenção e 

reabilitação de doenças e com a melhoria da QdV (ACSM, 2013; Pate et al., 1995; Pucci, 

Rech, Fermino & Reis, 2012). 

Bize et al. (2007) fizeram a primeira revisão sistemática reunindo estudos sobre a associação 
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entre AF e QdV. Para os autores, estes estudos visam maioritariamente populações idosas ou 

com algum tipo de patologia. Ainda são escassos os estudos sobre a população jovem e 

saudável. 

Pucci et al. (2012) também realizaram uma revisão sistemática acerca da relação entre a 

prática de AF e a QdV em indivíduos adultos, selecionando estudos a partir de 1980. Segundo 

estes autores, o primeiro estudo publicado foi em 1998 e 92% das publicações ocorreram a 

partir de 2003. A maioria dos estudos realizados foi com indivíduos de ambos os sexos e com 

grupos de idosos. Quanto às condições clínicas mais estudadas, foram a cardiopatia, o 

sobrepeso/obesidade, o cancro da mama e a hipertensão arterial. A principal conclusão do 

estudo foi que existe efetivamente uma associação positiva entre a prática de AF e a perceção 

de QdV, que varia de acordo com os domínios da QdV analisados, sendo que os domínios 

função física, vitalidade e saúde mental foram os que mais apresentaram associações com a 

AF. Ainda de acordo com os mesmos autores, os estudos na Europa são realizados em maior 

número com indivíduos portadores de alguma doença e em menor número com indivíduos 

saudáveis. Nenhum dos estudos realizados na Europa utilizou o IPAQ para a avaliação da AF 

e o SF-36 foi o instrumento de medida mais utilizado para avaliar a QdV.  

Num estudo realizado em Portugal por Lobo, Santos, Carvalho e Mota (2008), com uma 

amostra composta por 185 idosos, de ambos os sexos, a AF foi avaliada de forma objetiva por 

acelerometria e a QdV através do questionário SF-36. Os autores deste estudo referem haver 

associação entre a AF moderada e os domínios função física e dor física. Além disso, homens 

moderadamente ativos apresentaram melhor função física, vitalidade e saúde mental, quando 

comparados aos inativos.  

Quanto à relação com a AF, foi realizado um estudo por Morimoto et al. (2006), no Japão, 

com 5.107 adultos saudáveis, de ambos os sexos, em que os autores reportaram que os 

indivíduos com gasto energético elevado (>1.000kcal/sem) apresentavam melhor pontuação 

de QdV em todos os domínios, quando comparados aos que relataram não praticar nenhuma 

AF ou praticavam AF moderada (1-1.000kcal/sem). 

Lawton et al. (2009) investigaram a relação entre a AF e a QdV numa amostra composta por 

109 participantes saudáveis do sexo feminino, na Nova Zelândia, em que o grupo 

experimental recebeu orientações sobre AF, sendo ambos os grupos avaliados no início da 

intervenção, após 12 meses e 24 meses. Os autores apontaram que o grupo de intervenção 
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melhorou mais domínios da QdV em relação ao grupo de controlo e que os scores dos 

domínios função física e saúde mental da QdV aumentaram entre os 12 e 24 meses. 

Van den Berg et al. (2008), realizaram um estudo em 1.141 adultos saudáveis na Holanda e 

concluíram que os indivíduos que atingem a recomendação de AF vigorosa apresentam maior 

score de QdV nos componentes, físico e mental, não se observando associação da QdV com o 

cumprimento das recomendações para AF moderada. Também Wendel-Vos et al. (2004), num 

estudo realizado em 1.000 adultos saudáveis na Holanda, demostraram que o grupo mais ativo 

apresentou maior score de QdV geral, quando comparado aos menos ativos, tanto no sexo 

masculino como no feminino.  

Ko (2006), num estudo realizado com 876 adultos chineses, evidenciou que quanto maior a 

frequência semanal da AF, maiores os scores dos componentes físico e mental nos homens e 

dos domínios função física, vitalidade, saúde mental, dor física e QdV geral em mulheres.  

Assim, é importante referir que os resultados encontrados não são unânimes, e que as 

dúvidas poderiam ser melhor avaliadas se fosse possível explorar as relações entre o nível de 

AF e de QdV. 

2.4. Papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e saúde 

pública na promoção da atividade física e qualidade de vida 

A promoção da saúde (PS) começou a ganhar destaque no campo da saúde pública a partir da 

década de 1980. Foi em 1986, que se realizou em Ottawa, Canadá, a primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde. Desta conferência resultou a Carta de Ottawa, que se 

tornou numa referência básica e fundamental no desenvolvimento das ideias de PS em todo o 

mundo. 

Nesta carta, o termo PS surge como um processo que visa capacitar a comunidade, por forma 

a atuar na melhoria da sua QdV e saúde, incluindo uma maior participação e controlo neste 

procedimento. A PS torna-se, assim, num conceito amplo que evidencia a responsabilidade e 

os direitos dos cidadãos e da comunidade pela sua própria saúde (WHO, 1986). 

Para promover a saúde é necessário um conjunto de atividades, processos e recursos, de 

carácter institucional, governamental ou cívico, orientados para promover a melhoria das 

condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que fomentem o desenvolvimento 
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de conhecimentos, atitudes e comportamentos propícios ao cuidado da saúde e ao desenrolar 

de atividades que permitam à população um maior controlo sobre a sua saúde e as suas 

condições de vida individuais e coletivas (WHO, 1998). Ainda dentro do conceito amplo que 

é a PS, a educação para a saúde (EpS) aparece como um dos seus componentes principais 

(OMS, 2005).  

A EpS inclui oportunidades para a aprendizagem, intencionalmente construídas, e que 

envolvem formas de comunicação destinadas a melhorar a literacia em saúde, incluindo um 

aumento do conhecimento e desenvolvimento de competências que favoreçam a saúde 

individual e da comunidade (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015.) 

Neste contexto, a enfermagem tem como foco a PS das populações e de toda a comunidade, 

num processo de capacitação das mesmas, com vista à obtenção de ganhos em saúde e ao 

exercício da cidadania (Monteiro, 2010).  

Por outro lado, a inatividade física foi considerada pela OMS como um dos principais fatores 

de risco para as doenças crónicas não transmissíveis (Non Communicable Diseases – NCD). 

Neste sentido, e indo ao encontro da declaração sobre NCD adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 2011, a OMS desenvolveu uma metodologia para o acompanhamento 

global do progresso na prevenção e controlo das principais NCD (diabetes, doenças 

oncológicas, doenças cerebrocardiovasculares e doenças respiratórias) e dos seus fatores de 

risco. Um dos objetivos estabelecidos por esta foi a redução relativa de 10% na prevalência de 

AF insuficiente (WHO, 2013.) 

Nesta medida, a importância da promoção da AF sobressai, sobretudo se forem tidos em conta 

os resultados do Eurobarómetro que demonstraram que Portugal tinha a prevalência de AF 

mais baixa da Europa (Observatório Nacional da Atividade Física, 2011). Assim, numa 

perspetiva nacional, a promoção da AF tornou-se prioritária. 

Por conseguinte, em Portugal, o desenvolvimento e implementação de políticas nacionais de 

saúde no âmbito da promoção da AF é sustentado na Estratégia Nacional para a Promoção da 

Atividade Física da Saúde e do Bem-estar, que baliza as prioridades nacionais, e na sua 

concretização através do Programa de Saúde Prioritário para a Promoção da Atividade Física 

(DGS, 2016). A mesma estratégia visa, ainda, “ter uma população residente em território 

nacional com baixos níveis de sedentarismo, fisicamente ativa, usufruindo do maior número 

possível de anos de vida saudáveis e livres de doença” (DGS, 2016, p.16).  
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De igual forma, QdV diz respeito à relação estabelecida com a PS e a prevenção de doenças, 

na perspetiva em que QdV é uma terminologia que se aplica aos sujeitos de aparência 

saudável e que se encontra relacionada com o seu grau de satisfação com a vida, nas várias 

facetas que a compõem. 

Reconhecidos os benefícios da AF na redução do risco cardiovascular, certos tipos de cancro, 

doenças crónicas, impacto positivo na saúde mental, melhoria da QdV, e sendo a sua 

importância evidente em todas as fases do ciclo de vida, esta é então considerada como um 

fator fundamental na PS (Esposito & Fitzpatrick, 2011). 

A prática regular de AF destaca-se, assim, como uma medida em programas de saúde 

coletiva, devido à sua forte relação com a prevenção de NCD e à diminuição das suas 

complicações, além da melhoria da QdV através dos diversos benefícios para a saúde. Torna-

sed assim, fundamental aumentar a literacia em saúde em relação à prática de AF e seus 

benefícios. 

Considerando que, na sociedade pós-industrial, o indivíduo, a família e os grupos 

comunitários adquiriram o direito à saúde, estes são responsáveis, em última instância, pela 

procura e utilização dos meios para prevenir a doença, alcançar e manter um nível ótimo de 

saúde e bem-estar. Neste sentido, os cuidados de saúde primários são importantes na 

proximidade dos sistemas de saúde aos utentes, pois são o primeiro acesso destes aos sistemas 

de saúde. 

O enfermeiro encontra-se, assim, numa posição privilegiada para a promoção da AF e 

capacitação da população, em articulação com outros serviços que interagem diretamente com 

a mesma (DGS, 2016).  

O enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública (EEECSP), em 

especial, pelo seu conhecimento profundo e contacto permanente com a comunidade, tem 

uma oportunidade única de obter a liderança na PS dos indivíduos, famílias e comunidades 

(OE, 2010).   

A intervenção na comunidade está contemplada na política de saúde nacional e como se pode 

ler na alínea h do número 1, Base II do Artigo 3º da Lei de Bases da Saúde: “É incentivada a 

educação das populações para a saúde, estimulando nos indivíduos e nos grupos sociais a 

modificação dos comportamentos nocivos à saúde pública ou individual” (Lei nº 48/90, de 24 

de agosto, p.3453). 
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No entanto, mudar comportamentos é um desafio exigente que implica competências, quer do 

profissional de saúde, quer do indivíduo e, neste aspeto, o papel do enfermeiro é fundamental, 

dado o conhecimento e competências que o mesmo detém e a sua proximidade à população 

(DGS, 2016). 

Neste sentido, a EpS é fundamental na enfermagem. A promoção, manutenção e 

restabelecimento da saúde exigem que os utentes recebam informação compreensível 

relacionada com a saúde, permitindo-lhes, assim, tomar decisões no âmbito da saúde de forma 

fundamentada (Stanhope & Lancaster, 2011). 

Reconhece-se, ainda, a necessidade de considerar na abordagem teórica o processo de 

capacitação das pessoas, recorrendo aos pressupostos da educação de adultos, na qual se 

alicerça a prática da intervenção do EEECSP, conforme perfil de competências estabelecido 

pela OE, “liderar processos comunitários com vista à capacitação de grupos e comunidades na 

consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania” (Regulamento n.º 128/2011 de 

18 de fevereiro). 

A enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve uma prática centrada na 

comunidade, sendo imprescindível a intervenção do EEECSP na implementação dos 

programas promotores de saúde com vista à capacitação e empowerment das comunidades. É 

fundamental que a sua ação seja orientada para a dimensão saudável da comunidade, 

alertando para a importância da vigilância de saúde, incentivando a adoção de estilos de vida 

saudáveis (OE, 2010).   

O enfermeiro, enquanto agente promotor da saúde e especialista em enfermagem comunitária, 

tem o dever de promover a formação para a cidadania, procurando desenvolver a sua prática 

com base na evidência científica, utilizando todos os recursos que estiverem ao seu alcance 

em prol da comunidade. 

Informar e formar a comunidade sobre as melhores formas de praticar AF moderada e regular 

e quais os seus benefícios para a saúde, é parte integrante das competências do EEECSP. Este 

deve liderar processos comunitários para a capacitação de grupos e comunidades com vista à 

consecução de projetos de saúde e exercício da cidadania para a obtenção de ganhos em saúde 

e melhoria da QdV das populações, em parceria com outras instituições e profissionais da 

comunidade (Regulamento n.º 128/2011, de 18 de fevereiro). 
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As intervenções para promoção da AF orientadas por EEECSP constituem, sem dúvida 

alguma, uma estratégia para a promoção da QdV e da saúde e uma mudança para o futuro do 

país. 
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3. METODOLOGIA 

Para Fortin, Côté e Filion (2009), “a fase metodológica consiste em definir os meios de 

realizar a investigação. É no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua 

maneira de proceder para obter respostas às questões de investigação ou verificar hipóteses” 

(p.53). 

O método a utilizar no estudo para dar resposta às questões de investigação, é definido pelo 

investigador na fase metodológica. O desenho de investigação deve ser adequado ao estudo a 

desenvolver num plano lógico elaborado e utilizado pelos investigadores com a intenção de 

obter respostas credíveis às questões de investigação (Fortin et al., 2009). 

O presente capítulo pretende descrever a metodologia em que será baseada a investigação, 

com referência ao tipo de estudo, população e amostra e respetivos critérios de inclusão e 

exclusão, as questões e hipóteses de investigação, a categorização e operacionalização das 

variáveis de investigação, o instrumento de recolha de dados, o procedimento de recolha de 

dados e as considerações éticas a respeitar na sua implementação e, por último, descreve-se o 

procedimento de tratamento e análise de dados. 

3.1. Tipo de estudo 

Podemos classificar o presente estudo como descritivo-correlacional, transversal, 

observacional e de abordagem quantitativa. Descritivo, na medida em que implica a descrição 

de um conceito relativo a uma população, de maneira a estabelecer as características da 

totalidade ou de uma parte desta mesma população, reportando-se, neste caso, às 

características sociodemográficas, à QdV e ao NAF dos estudantes. Correlacional, pois 

pretende explorar e identificar as possíveis relações existentes entre as variáveis que 

influenciam a QdV dos estudantes, descrevendo essas relações numa perspetiva comparativa. 

Transversal, visto que a recolha de dados é feita num determinado momento temporal. 

Observacional, porque o investigador não interfere com as variáveis que não são passíveis de 

ser manipuladas. E quantitativo, dado que trabalha com dados numéricos, objetivos e 

quantificáveis (Fortin et al., 2009; Pestana & Gageiro, 2014). 
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O método de investigação quantitativo é um processo sistemático de colheita de dados 

observáveis e quantificáveis. É baseado na observação de factos objetivos, de acontecimentos 

e de fenómenos que existem independentemente do investigador. Na abordagem quantitativa, 

a representação da realidade é assegurada pela validade dos dados através dos instrumentos 

metodológicos, do controlo e da análise estatística, de modo a permitir a generalização dos 

resultados a outras populações (Fortin et al., 2009). 

Para desenvolver esta investigação foi usada uma abordagem quantitativa, pois como referem 

Fortin et al. (2009), permite “… estabelecer factos, pôr em evidência relações entre variáveis 

por meio de verificação de hipóteses, predizer resultados de causa efeito ou verificar teorias 

ou proposições teóricas” (p.30). 

3.2. População e amostra 

Fortin et al. (2009) definem população “como um conjunto de elementos (indivíduos, 

espécies, processos) que têm características comuns. O elemento é a unidade de base da 

população junto da qual a informação é recolhida” (p.311).  

Segundo os mesmos autores, “a população define-se por critérios de inclusão. Eles 

correspondem às características essenciais dos elementos da população” (p.310). Os critérios 

de inclusão que estabelecemos foram: i) estudantes que frequentem a escola contexto deste 

estudo; ii) estudantes de ambos os sexos; iii) estudantes com dezoito ou mais anos. 

No presente estudo, a população foi constituída por todos os estudantes do CLE de uma 

escola do norte do país, dos quatro anos do curso, que obedeciam aos critérios de inclusão, 

estimada em 375 estudantes.  

Fortin et al. (2009) dizem-nos que “os critérios de exclusão servem para determinar os 

indivíduos que não farão parte da amostra” (p.310). Como critérios de exclusão, 

selecionamos: i) estudantes que apresentem patologia impeditiva de realizar AF; ii) estudantes 

que não preencham pelo menos 80% do questionário; iii) estudantes que não estejam 

presentes no momento de recolha de dados ou que se recusem a participar no estudo.  

Segundo os autores supracitados, a amostra é fração da população sobre a qual se faz o estudo 

e esta deve ser representativa desta população, ou seja, deve conter certas características 

conhecidas da população em todos os seus elementos. 
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No presente estudo, a amostra é não probabilística, por conveniência, dado que os 

participantes são escolhidos de acordo com a sua presença num determinado local e momento 

e que aceitaram participar no estudo, neste caso em particular, os estudantes do CLE de uma 

escola do norte do país, ano letivo 2017/2018, presentes no momento de recolha de dados. 

Depois de aplicados os critérios de exclusão à população do presente estudo, a amostra ficou 

constituída por 289 estudantes, cerca de 77,07% da população. 

3.3. Questões e hipóteses de investigação 

Fortin et al. (2009) referem que “as questões de investigação dizem respeito à descrição de 

conceitos ou de populações, ou ao estabelecimento de relações entre variáveis. As questões de 

investigação são mais precisas do que a questão preliminar” (p.164). 

Para estes autores, as questões de investigação são mais específicas que os objetivos, 

incluindo os diferentes aspetos suscetíveis de serem estudados, precisando as informações que 

se pretendem obter. 

Para esta investigação formulamos as seguintes questões: 

1. Quais são as características sociodemográficas dos estudantes participantes no estudo? 

2. Qual é o nível de AF dos estudantes participantes no estudo? 

3. Qual é o índice de QdV dos estudantes participantes no estudo? 

As hipóteses são uma suposição que antecede a constatação dos factos, na tentativa de se 

verificar a validade da resposta ao problema (Marconi & Lakatos, 2008). 

“A hipótese é um enunciado que antecipa relações entre variáveis e que necessita de uma 

verificação empírica” (Fortin et al., 2009, p.165). Assim, formulamos as seguintes hipóteses: 

H1 - Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e o índice de QdV dos estudantes 

participantes no estudo. 

H2 - Existe relação entre o nível de AF e o índice de QdV dos estudantes participantes no 

estudo. 
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3.4. Variáveis em estudo 

Uma variável é algo que varia, e pode ser entendida como uma qualidade, propriedade ou 

característica de um determinado objeto ou pessoa ou de uma situação que é estudada numa 

investigação (Vilelas, 2009). 

Para Fortin et al. (2009), as variáveis “são qualidades, propriedades ou características de 

pessoas, objetos de situações suscetíveis de mudar ou variar no tempo” (p.171), são as 

unidades de base da investigação. Devem ser definidas com clareza, objetividade e de forma 

operacional. 

As variáveis correspondem a aspetos observáveis de um fenómeno que podem ser 

apresentados através de diferentes valores. É fundamental definir o tipo de variável que o 

estudo tem para se saber o tipo de prova estatística que se pode aplicar (Fortin et al., 2009). 

Seguindo a classificação dos autores citados, temos para este estudo dois tipos de variáveis: 

variáveis de atributo e variáveis de investigação.  

Variáveis atributo - Segundo Fortin et al. (2009), “as variáveis atributo são características 

pré-existentes dos participantes num estudo. Elas são geralmente constituídas por dados 

demográficos tais como a idade, o género, a situação da família” (p.172). 

Para caracterizar a população foram consideradas como variáveis atributo: sexo, idade, estado 

civil, se tem bolsa de estudo, filhos, coabitação, estatuto trabalhador-estudante e a avaliação 

do nível socioeconómico do agregado familiar através da Escala de Graffar. 

Variáveis de investigação - As variáveis de investigação são “qualidades, propriedades ou 

características que são observadas ou medidas” (Fortin et al., 2009, p.171). Assim, as 

variáveis de investigação neste estudo são a AF e a QdV, constituindo esta última, a variável 

principal. 

Conhecidas as variáveis presentes na investigação, estas deverão ser operacionalizadas. De 

acordo com Fortin et al. (2009), as variáveis devem ser operacionalizadas, ou seja, traduzidas 

em conceitos mensuráveis. O processo de operacionalização de uma variável consiste na 

definição teórica ou descritiva da variável e a enumeração das suas dimensões, caso se trate 

de uma variável complexa.  
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Para estes autores, a definição operacional “anuncia os procedimentos a aplicar para medir a 

variável. Dá indicações sobre a forma como as observações devem ser efetuadas. Uma 

definição operacional é estabelecida de maneira que a variável possa ser medida ou 

manipulada numa dada situação de investigação” (p.173). Na Tabela 2 consta a 

operacionalização e a categorização das variáveis em estudo. 

Tabela 2.  
Operacionalização e categorização das variáveis em estudo 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Idade 

Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento 
(dia, mês e ano) e as 0 horas da data de referência, expressa 
em anos completos (Instituto nacional de Estatística [INE], 
2012). 

1) 18-19 anos 
2) 20-21 anos 
3) ≥22 anos 

Sexo 
Conjunto de características físicas e funcionais que 
distinguem o macho da fêmea (Dicionário de Língua 
Portuguesa, 2013). 

1) Masculino  
2) Feminino 

Estaco civil 
Situação real em que o indivíduo vive em termos de 
relacionamento conjugal e perante o registo civil (INE, 
2012). 

1) Solteiro 2) Casado/União de fato 3) 
Divorciado 4) Viúvo   

Estatuto 
trabalhador-

estudante 

“Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que 
frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como 
curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em 
instituição de ensino, ou ainda curso de formação 
profissional ou programa de ocupação temporária de jovens 
com duração igual ou superior a seis meses” (Direção-Geral 
do Ensino Superior, 2017) 

1) Sim 2) Não 

Bolsa de estudo 

“A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária anual para 
comparticipação nos encargos com a frequência de um curso 
ou com a realização de um estágio profissional de carácter 
obrigatório, atribuída pelo Estado, a fundo perdido, sempre 
que o agregado familiar em que o estudante se integra não 
disponha de um nível mínimo adequado de recursos 
financeiros” (DGES, 2017) 

1) Sim 2) Não 

Filhos “Conjunto de descendentes” (Dicionário de Língua 
Portuguesa, 2013). 1) Sim 2) Não 

Coabitação “Partilhar o mesmo espaço de habitação” 
(Dicionário de Língua Portuguesa, 2013). 

1) Vive com os pais 2) Vive com amigos  
3)Vive sozinho 4) Vive com o cônjuge e filhos 

Nível 
socioeconómico do 
agregado familiar 

Nível que diz respeito a fatores sociais e económicos e à sua 
interrelação na família 
 

1) Classe alta 2) Classe média alta  
3) Classe média 4) Classe média baixa  
5) Classe baixa 

Nível de atividade 
física (NAF) 

“Qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 
esqueléticos que requeiram gasto de energia – incluindo 
atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, 
execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de 
lazer” (WHO, 2014). 

1)  Nível Baixo/Inativo 
Este é o nível mais baixo de AF. Aqueles 
indivíduos que não satisfazem os critérios para 
as categorias 2 ou 3 são considerados 
baixos/inativos 
2) Nível Moderado: 
Qualquer um dos seguintes 3 critérios: 
• 3 ou mais dias de atividade vigorosa de pelo 

menos 20 minutos por dia OU 
• 5 ou mais dias de atividade de intensidade 

moderada ou caminhada de pelo menos 30 
minutos por dia OU 
• 5 ou mais dias de qualquer combinação de 
caminhada, intensidade moderada ou vigorosa 
2)  Nível Alto: 
Qualquer um dos seguintes 2 critérios: 
• Atividade de intensidade vigorosa em pelo 
menos 3 dias  
• 7 ou mais dias de qualquer combinação de 
caminhada, intensidade moderada ou vigorosa 

Qualidade de vida 

“A perceção do indivíduo de sua posição na vida no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações” (The WHOQOL Group, 1995). 

1) Perceção negativa 
2) Perceção positiva 
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3.5. Instrumento de recolha de dados 

Cabe ao investigador determinar o tipo de instrumento de recolha de dados que melhor se 

adequa ao objetivo do estudo, às questões de investigação que o constituem ou às suas 

hipóteses (Fortin et al., 2009). 

Segundo Hicks (2006), os questionários “são uma forma muito útil de recolha de dados no 

campo dos cuidados de saúde” (Fortin et al., 2009, p.23). Estes autores afirmam que os 

questionários tanto podem ser constituídos por questões fechadas como por questões abertas. 

Estes autores realçam que “o questionário exige que seja o próprio participante a dar as 

respostas escritas a um conjunto de questões” (p.380). Este tem por objetivo a recolha de 

informação factual sobre acontecimentos ou situações conhecidas, atitudes, crenças, 

conhecimentos, sentimentos e opiniões (Fortin et al., 2009). 

O instrumento de colheita de dados escolhido e utilizado no estudo foi o questionário, por ser 

o mais adequado ao tipo de informações que se pretendia obter, às características da 

população, ao tempo disponível para obtenção das respostas e ao tratamento dos dados 

previstos. 

A sua escolha baseou-se em Gil (2002), que considera que o questionário:  

…possibilita atingir um grande número de pessoas; implica menores gastos com o 
pessoal, posto que o questionário não exige o treino dos pesquisadores; permite que 
as pessoas o respondam no momento que julgarem mais conveniente; não expõe os 
pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. 
(p.125) 

Na elaboração do questionário, seguimos a recomendação de Fortin et al. (2009), ao 

apresentarmos questões claras, concisas e precisas, para que as respostas fossem adequadas. 

Relativamente à sua composição, o questionário inclui uma nota introdutória, onde consta 

uma explicação sumária acerca da realização e importância da participação no estudo, a 

garantia da confidencialidade dos dados, as instruções claras para responder às questões e o 

agradecimento final pela colaboração (Apêndice A). 

Este é constituído por três partes: a parte I inclui questões relativas às características 

sociodemográficas dos estudantes, como idade, sexo, estado civil, se tem bolsa de estudo, se 

tem estatuto trabalhador-estudante, se tem filhos, coabitação, nível socioeconómico do 

agregado familiar. A classificação do nível socioeconómico do agregado familiar foi efetuada 
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através da Escala de Graffar (Anexo A), que se baseia no estudo de características sociais da 

família, num conjunto de cinco critérios (escolaridade, profissão, rendimento familiar, 

conforto e habitação e aspeto do bairro habitado), que define a classificação em cinco classes, 

atribuindo-se a cada classe da família observada uma pontuação para cada um dos cinco 

critérios enumerados. Posteriormente, com a soma dessas pontuações, obtém-se o escalão a 

que a classe ocupa na sociedade: i) Classe I - classe alta – valores entre 5 a 9; ii) Classe II – 

classe média alta – valores entre 10 a 13; iii) Classe III – classe média – valores entre 14 a 17; 

iv) Classe IV – classe média baixa – valores entre 18 a 21; v) e Classe V – classe baixa – 

valores entre 22 a 25 (Graffar, 1956). 

A parte II pretende avaliar o nível de atividade física, tendo sido utilizado o IPAQ-Short 

(versão curta) (Anexo B).  

O IPAQ-Short (IPAQ-S) é um questionário de autorrelato utilizado para estimar a AF e o 

comportamento sedentário (Craig et al., 2003). Este fornece informações dos últimos sete 

dias sobre o tempo despendido a andar, em atividades de intensidade vigorosa e moderada e 

em atividade sedentária. O IPAQ-S inclui qualquer AF que os participantes executem no 

trabalho, como parte das tarefas domésticas e de jardinagem, para caminhar de um lugar para 

outro, durante o tempo de lazer, em exercício ou desporto. 

O estudo de Craig et al. (2003) procurou estudar a validade e fiabilidade do IPAQ em 12 

países. Para isso, os participantes responderam duas vezes ao questionário, na primeira visita 

e ao fim de uma semana. Neste intervalo de tempo utilizaram um acelerómetro durante sete 

dias, o qual serviu para estudar a validade de critério das duas ferramentas. O estudo 

concluiu que, em 744 adultos avaliados, o IPAQ apresentou uma boa fiabilidade (r= 0.81) e 

uma validade de critério ligeira a moderada (r= 0.33). 

Os questionários IPAQ são medidas adequadamente aceitáveis, tanto como outras 

estabelecidas por instrumentos autorrelatados. Considerando as diversas amostras em 

diferentes estudos, os instrumentos do IPAQ são recomendados como o método preferido para 

monitorizar os níveis de AF das populações entre os 18 e 65 anos. 

O IPAQ-S (versão curta portuguesa), é um questionário composto por quatro partes que 

caracterizam a frequência por semana (número de vezes) e o tempo (minutos/dia) despendidos 

em: 1) atividade de intensidade vigorosa, 2) atividade de intensidade moderada, 3) caminhar 
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pelo menos 10 minutos de uma só vez; 4) horas sentado e/ou deitado (exceto para dormir), por 

dia (Ibrahim, Karim, Oon & Ngah, 2013). 

 O IPAQ classifica as populações segundo três níveis de AF: 1) Baixa/Inativo; 2) Moderado; 

3) Alto. 

1) Nível Baixo/Inativo - Este é o nível mais baixo de AF. Aqueles indivíduos que não 

satisfazem os critérios para as categorias 2 ou 3 são considerados baixos/inativos. 

2) Nível Moderado - Os indivíduos têm de obedecer a qualquer um dos seguintes três 

critérios: três ou mais dias de atividade vigorosa de pelo menos 20 minutos por dia, ou 

cinco ou mais dias de atividade de intensidade moderada ou caminhada de pelo menos 

30 minutos por dia, ou cinco ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, 

intensidade moderada ou vigorosa, de forma a alcançar um mínimo de pelo menos 600 

MET (metabolismo) min/semana. 

3) Nível Alto - Os indivíduos têm de obedecer a qualquer um dos seguintes dois critérios: 

Atividade de intensidade vigorosa em pelo menos três dias e acumular pelo menos 1500 

MET-minuto/semana ou; sete ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, 

intensidade moderada ou vigorosa, de forma a alcançar um mínimo de pelo menos 3000 

MET-minuto/semana. 

A parte III incluiu a escala de Avaliação da Qualidade de Vida - WHOQOL-Bref (versão 

portuguesa do Instrumento Abreviado da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS) (Anexo 

C). 

O WHOQOL-Bref difere do WHOQOL-100, visto que enquanto no WHOQOL-100 cada uma 

das 24 facetas é avaliada a partir de quatro questões, no WHOQOL-Bref cada faceta é 

avaliada apenas por uma questão. Os dados que deram origem à versão abreviada foram 

extraídos do trabalho de campo de 20 centros em 18 países (WHOQOL Group, 1998). 

O critério de seleção das questões para compor a versão abreviada foi tanto psicométrico 

como conceitual. No nível conceitual, o Grupo de Qualidade de Vida da OMS definiu que o 

carácter abrangente do instrumento original deveria ser preservado. Assim, cada uma das 24 

facetas que compõem o WHOQOL-100 deveria ser representada por uma questão. No nível 

psicométrico, selecionou-se, então, a questão que mais altamente se correlacionasse ao score 

total do WHOQOL-100, calculado pela média de todas as facetas. Depois dessa etapa, um 
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grupo de especialistas examinou os itens selecionados para estabelecer se representavam 

conceitualmente o domínio de origem das facetas. Dos 24 itens selecionados, seis foram 

substituídos por questões que melhor definissem a faceta correspondente. Três do domínio 

Meio Ambiente foram substituídos por serem muito correlacionados com o domínio 

Psicológico. Os outros três itens foram substituídos por explicarem melhor a faceta em 

questão. Realizou-se uma análise fatorial confirmatória para uma solução a quatro domínios. 

O WHOQOL-Bref passou, assim, a ser composto pelos domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente. A versão em português do instrumento apresentou características 

satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, validade de critério, validade 

concorrente e fidedignidade teste-reteste (Fleck et al., 2000). 

A versão abreviada do WHOQOL é composta por 26 itens e está organizada em quatro 

domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente, incluindo ainda uma faceta 

sobre QdV geral. Cada faceta é avaliada através de uma pergunta, correspondente a um item, 

à exceção da faceta sobre QdV em geral, que é avaliada através de dois itens, um 

correspondente à QdV em geral e outro sobre a perceção geral da saúde (WHOQOL Group, 

1998). 

Os outros vinte e quatro itens estão divididos pelos domínios físico, com sete itens, 

psicológico, com seis itens, social, com três itens, e meio ambiente, com oito itens, sendo um 

instrumento que pode ser utilizado tanto para populações saudáveis como para populações 

acometidas por situações clínicas pontuais e doenças crónicas. As respostas de cada 

participante indicam a sua concordância ou discordância e são avaliadas por scores de 1 a 5, 

através de uma escala de Likert. Nos vários domínios, três questões são avaliadas de forma 

invertida (Q3, Q4, Q26) e devem ser recodificadas antes da cotação do instrumento, para que 

os dados sejam tradutores fiéis da QdV. A escala de Likert utilizada na construção do 

questionário (WHOQOL-Bref) é composta por cinco possibilidades de resposta e os valores 

mais elevados em cada item revelam melhor QdV do inquirido. Assim, valores médios em 

cada item superiores a 3 revelam que o inquirido está satisfeito com a sua QdV. De seguida, 

procede-se à soma obtida em cada domínio e posterior reconversão para valores entre 0 e 100, 

sendo que, quanto maior for o valor obtido em cada domínio, mais satisfeito estará o inquirido 

com a sua QdV (Serra et al., 2006). 

O estudo de validação do WHOQOL-Bref para português foi realizado através da colaboração 

entre investigadores das Faculdades de Medicina, Psicologia e de Ciências da Educação e 
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Ciências e Tecnologia (Departamento de Antropologia) da Universidade de Coimbra, 

conjuntamente com alunos de mestrado e doutoramento desta universidade. Estes elementos 

constituíram o Centro Português para Avaliação da Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde. Em Portugal, os primeiros trabalhos com o instrumento tiveram início em 

abril de 2004. A aplicação do instrumento, correspondente ao estudo piloto quantitativo, 

decorreu durante o primeiro semestre de 2005.  

A avaliação da consistência interna através do coeficiente de alfa de Cronbach foi aceitável, 

quer quando consideradas o conjunto dos Domínios (0,79); ou os Domínios individualmente: 

Físico (0,87), Psicológico (0,84), Relações Sociais (0,64) e Ambiente (0,78). Quando 

consideradas as 26 perguntas que compõem o instrumento, o alfa de Cronbach foi de (0,92). 

O valor do alfa, quando retirado cada item, variou entre 0,913 (quando se retira o item 17) a 

0,920 (quando se retira o item 24), o que corrobora a importância de cada item para o 

desempenho do instrumento. 

Quanto à validade do constructo, constatou-se que todas as correlações são estatisticamente 

significativas. As correlações mais elevadas encontravam-se entre o domínio Psicológico e os 

restantes três domínios e entre os domínios Relações Sociais e Ambiente. Estes resultados são 

consistentes do ponto de vista teórico, considerando os constructos em causa (Canavarro et 

al., 2007).  

3.6. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

Foram considerados os aspetos éticos inerentes ao desenvolvimento de qualquer investigação 

científica e as recomendações contidas na Declaração de Helsínquia, salvaguardando-se os 

direitos da pessoa humana. “Quaisquer que sejam os aspectos estudados, a investigação deve 

ser conduzida no respeito dos direitos da pessoa” (Fortin et al., 2009, p.180). 

Os participantes envolvidos foram informados acerca da natureza, moldes e objetivo do 

estudo e questionados sobre a sua vontade em participar, de modo a não interferir com 

princípios básicos da Bioética (a não maleficência, a beneficência, a autodeterminação, a 

justiça e o sigilo). A decisão de participar ou não no estudo foi tomada exclusivamente pelos 

mesmos de livre e espontânea vontade. 

A realização do estudo e a aplicação de um questionário aos estudantes requer a autorização 

da Comissão de Ética do estabelecimento de ensino em causa. Assim, antes de se iniciar a 
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recolha de dados procedemos ao envio de um pedido de autorização por escrito ao Presidente 

da Comissão de Ética, que mereceu parecer favorável (Anexo D). Foi também dirigido um 

pedido aos autores das escalas que integram o nosso instrumento de recolha de dados, que 

autorizaram a sua utilização (Anexo E). Seguidamente, foi dirigido um pedido de autorização 

para a recolha de dados à Presidente da Escola em causa, que deu a sua anuência.  

Posteriormente, contactamos os professores de cada turma e agendamos a data de distribuição 

dos questionários, a cada uma das turmas. Na data agendada deslocámo-nos à escola e num 

espaço de tempo, concedido para o efeito, aplicamos os questionários aos estudantes de cada 

turma. Procedemos a uma breve explicação do estudo e solicitamos a resposta a todas as 

questões de forma sincera e anónima. Os estudantes foram convidados a assinar o 

consentimento informado (Apêndice B). Aguardamos que os estudantes completassem o seu 

preenchimento e recolhemos os questionários de imediato.  

3.7. Tratamento e análise de dados  

Para o tratamento de dados foi elaborada uma matriz dos dados previamente codificados para 

permitir a sua análise estatística, no software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 24, tendo os dados provenientes da aplicação do questionário sido inseridos na 

mesma. 

Fortin et al. (2009) referem que:  

a parte descritiva da estatística tem por objectivo destacar o conjunto dos dados 
brutos obtidos de uma amostra de maneira que sejam compreendidos, tanto pelo 
investigador como pelo leitor. Na estatística descritiva, os dados numéricos são 
apresentados sob a forma de quadros e de gráficos e calcula-se o centro de 
dispersão dos valores atribuídos aos dados. (p.411) 

Os mesmos autores dizem ainda que “…a inferência estatística interessa-se pelos resultados 

provenientes de uma amostra e, por inferência, prevê o comportamento ou as características 

da população total” (p.440). Distinguem dois tipos de testes inferenciais: os testes estatísticos 

não paramétricos e os testes estatísticos paramétricos. Os primeiros não são baseados nos 

princípios de distribuição normal das variáveis do estudo, nem na estimação de parâmetros. 

Os segundos aplicam-se quando as variáveis são normalmente distribuídas na população, 

quando é possível estimar pelo menos um parâmetro (Fortin et al., 2009). Segundo estes 
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autores, “os testes estatísticos paramétricos permitem geralmente descobrir diferenças ou 

relações melhor do que o que fazem os testes não paramétricos” (p.455). 

A análise de dados foi efetuada com recurso a: 

- Estatística descritiva, com pedido de cálculo da frequência absoluta e relativa para todas as 

variáveis e das medidas de tendência central e de dispersão, mínimo, máximo, média e 

desvio padrão das variáveis de nível de medição rácio (idade, QdV); 

- Estatística inferencial, com pedido dos testes estatísticos para comparação de médias. Foi 

aplicado o teste t-Student e ANOVA (variáveis rácio, comparando médias) e, em 

alternativa, quando as variáveis não cumpriam os pressupostos para a utilização dos testes 

paramétricos, recorremos ao teste U de Mann-Whitney e Kruskall- Wallis (utlizados para 

variáveis pelo menos ordinais).  

No que respeita ao nível de significância, adotamos o valor de 5% (p<0,05). O nível de 

significância é um valor que se refere ao nível alfa (α) ou ao valor de p. Estes valores 

definem-se pela probabilidade de rejeitar a hipótese nula (H0) quando esta é verdadeira, ou 

seja, corresponde à probabilidade de cometer um erro designado de primeira espécie (Fortin et 

al., 2009). 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos após o tratamento 

estatístico dos dados provenientes do questionário aplicado aos estudantes de enfermagem 

participantes neste estudo. Tal como referem Fortin et al. (2009), “uma vez colhidos os dados, 

é preciso organizá-los tendo em vista a sua análise. Recorre-se a técnicas estatísticas para 

descrever a amostra, assim como as diferentes variáveis” (p.57). 

O capítulo foi organizado em três subcapítulos: no primeiro, designado por caracterização 

sociodemográfica da amostra, descrevemos as características sociodemográficas da amostra; 

no segundo, chamado nível de AF, apresentamos os resultados relativos ao nível de AF dos 

estudantes; no terceiro e último, apresentamos a estatística descritiva e inferencial respeitante 

à QdV dos estudantes. Num primeiro momento, serão apresentados os dados de natureza 

descritiva e de seguida os dados relativos à estatística inferencial. 

Os resultados serão apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, procurando seguir a 

sequência e ordem das questões do questionário. A fonte será omissa, uma vez que todos os 

dados que constam das tabelas e gráficos resultaram da recolha de dados, no âmbito do 

presente estudo. 

4.1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

Para a caracterização sociodemográfica dos participantes, recolheu-se informação sobre sexo, 

idade, estado civil, se possui estatuto trabalhador-estudante, se tem bolsa de estudo, se tem 

filhos, a coabitação e o nível socioeconómico do agregado familiar. 

No total da amostra de estudantes (n=289), a maioria era do sexo feminino (77,9%), 

enquadrava-se maioritariamente no grupo etário dos 20-21 anos (40,5%), era solteira (95,5%), 

não possuía o estatuto de trabalhador-estudante (96,9%), uma ligeira maioria não auferia de 

bolsa de estudo (50,5%), a maioria não tinha filhos (96,2%), vivia com os pais (76,1%) e o 

maior grupo foi classificado na classe média (39,4%), quanto ao nível socioeconómico do 

agregado familiar (Tabela 3).  

A média da idade era de 21,29 ± 4,398 anos, a idade mínima 18 anos e a máxima de 53 anos 

(dados que não constam na tabela). 



Apresentação dos Resultados 

 

54 

Tabela 3.  
Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variáveis N % 
Sexo 

Masculino 
Feminino 

 
64 

225 

 
22,1 
77,9 

Grupo etário 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
100 
117 
72 

 
34,6 
40,5 
24,9 

Estado civil 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
276 
13 

 
95,5 
4,5 

Possui estatuto de trabalhador-estudante? 
Sim  
Não 

 
9 

280 

 
3,1 

96,9 
Possui bolsa de estudo? 

Sim 
Não 
Não respondente 

 
142 
146 

1 

 
49,1 
50,5 
0,4 

Tem filhos? 
Sim 
Não 

 
11 

278 

 
3,8 

96,2 
Vive com quem? 

Com os pais 
Com os amigos 
Sozinho 
Com o cônjuge e filhos 

 
220 
43 
12 
12 

 
76,1 
14,9 
4,2 
4,2 

Nível socioeconómico 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
82 

114 
44 
5 

 
11,8 
28,4 
39,4 
15,2 
1,7 

Total 289 100 
Legenda: n - frequência absoluta; % - percentagem. 

4.2. Nível de atividade física   

Do total da amostra, 41,5% dos estudantes praticava AF vigorosa, 68,9% praticava AF 

moderada e 84,8% praticava caminhada, pelo menos um dia por semana. 

Analisando a Tabela 4, verifica-se que a média da frequência em dias do tipo de AF praticado 

pelos estudantes mais elevada foi a designada andar/caminhar (4,28±2,119 dias), enquanto em 

termos de duração foi o tipo de AF moderada, que obteve a média mais elevada 

(115,27±55,522 minutos). Os estudantes passavam em média mais tempo sentados aos dias de 

semana (174,91±20,84 minutos), do que ao fim de semana. 
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Tabela 4.  
Média, desvio padrão, mínimo e máximo da frequência e duração do tipo de AF  

Tipo de AF/Frequência/Duração Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Vigorosa  
Frequência/Dias 
Duração/min. 

 
2,72 

104,78 

 
1,421 

50,698 

 
0 

 
180 

 
Moderada 

Frequência/Dias 
Duração/min. 

 
3,06 

115,27 

 
1,894 

55,522 

 
0 

 
180 

Andar/Caminhar 
Frequência/Dias 
Duração/min. 

 
4,28 

77,64 

 
2,119 

57,143 

 
0 

 
180 

Tempo sentado (min) 
Dia da semana 
Dia de fim de semana 

 
174,91 
163,94 

 
20,844 
36,116 

 
20 
0 

 
180 
180 

Legenda: AF - Atividade física; min. - minutos. 

Pela análise da Figura 1, verifica-se que 41,9% dos estudantes tinha um nível de AF 

moderado, existindo um percentual de estudantes de 33,2% com um nível de AF baixo ou 

inativo. 

 
Figura 1. Nível de AF da amostra 

4.3. Qualidade de vida  

Analisando o percentual de respostas dos estudantes em cada um dos itens da escala 

WHOQOL-Bref, pela Tabela 5 constatamos que os itens que mais contribuíram para uma 

perceção positiva de QdV, foram: item 4 “Em que medida precisa de cuidados médicos para 

fazer a sua vida diária?”; item 15 “Como avaliaria a sua mobilidade (capacidade para se 

movimentar e deslocar por si próprio)?”; item 3 “Em que medida as suas dores (físicas) o 
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impedem de fazer o que precisa fazer?”; item 5 “Até que ponto gosta da vida?”; e item 23 

“Até que ponto está satisfeito com as condições do lugar em que vive?”. Estes itens obtiveram 

um maior percentual de respostas na opção 100 de melhor QdV. Relativamente à média, esta 

foi mais elevada no item 4 (87,46±18,296) e item 15 (84,95±18,117), situando-se acima dos 

80 pontos. 

Em sentido inverso, constatamos que os itens que menos contribuíram para uma perceção 

positiva da QdV, foram: item 26 “Com que frequência tem sentimentos negativos, tais como 

tristeza, desespero, ansiedade ou depressão?”; item 16 “Até que ponto está satisfeito com o 

seu sono?”; item 12 “Tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades?”; item 14 

“Em que medida tem oportunidade para realizar atividades de lazer?”; e item 7 “Até que 

ponto se consegue concentrar?”. Relativamente à média, foi mais reduzida no item 26 e item 

16, uma ligeiramente abaixo de 60 e outra ligeiramente acima. 

Tabela 5.  
Percentagem obtida em cada opção de resposta, média e desvio padrão da pontuação dos itens da escala 
WHOQOL-Bref 

Itens   %   Média ± dp 
0 25 50 75 100  

1.Como avalia a sua qualidade de vida? 0,3 - 15,6 72,7 11,1 73,61±13,614 
2.Até que ponto está satisfeito com a sua saúde? - 2,8 14,2 63,3 19,4 74,91±17,761 
3.Em que medida as suas dores (físicas) o impedem de fazer o que precisa  
   fazer? 0,7 4,2 17 38,8 39,4 78,03±28,085 

4.Em que medida precisa de cuidados médicos para fazer a sua vida diária? 0,3 1,0 9,0 27,7 61,9 87,46±18,296 
5.Até que ponto gosta da vida? 0,7 2,8 14,2 46,4 36 78,55±20,262 
6.Em que medida sente que a sua vida tem sentido? 1,4 4,5 15,2 52,2 26,6 74,57±21,293 

7.Até que ponto se consegue concentrar? 0,7 7,3 41,2 45,7 5,2 61,85±18,403 
8.Em que medida se sente em segurança no seu dia a dia? 0,7 0,3 17,3 64,4 17,3 74,31±16,257 
9.Em que medida é saudável o seu ambiente físico? 1,0 1,0 24,2 61,6 12,1 70,37±17,138 
10.Tem energia suficiente para a sua vida diária? 0,3 3,5 31,8 47,1 17,3 69,38±19,565 
11.É capaz de aceitar a sua aparência física? 1,4 5,2 28,0 45,0 20,4 69,46±21,941 
12.Tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades? 0,7 9,7 45,3 30,4 13,8 61,76±21,850 
13.Até que ponto tem fácil acesso às informações necessárias para  
     organizar a sua vida diária? - 1,0 24,9 58,1 15,9 72,23±16,566 

14.Em que medida tem oportunidade para realizar atividades de lazer? 1,0 11,1 36,3 42,6 9,0 61,85±21,146 
15.Como avaliaria a sua mobilidade capacidade para se movimentar e  
     deslocar por si próprio)? - 1,4 10,0 36,0 52,6 84,95±18,117 

16.Até que ponto está satisfeito com o seu sono? 4,2 11,4 30,8 42,6 10,7 61,11±24,298 
17.Até que ponto está satisfeito com a sua capacidade para desempenhar as  
     atividades do seu dia a dia?  0,7 2,1 19,7 64,4 12,8 71,70±16,889 

18.Até que ponto está satisfeito com a sua capacidade de trabalho? 0,3 2,1 25,6 61,2 10,4 69,88±16,493 
19.Até que ponto está satisfeito consigo próprio? 0,7 4,2 20,8 55,7 18,3 71,79±19,480 
20.Até que ponto está satisfeito com as suas relações pessoais? 0,7 4,2 20,8 54,3 19,4 72,04±19,721 
21.Até que ponto está satisfeito com a sua vida sexual? 3,8 4,5 29,4 35,6 25,3 68,77±25,320 
22.Até que ponto está satisfeito com o apoio que recebe dos seus amigos? 0,3 1,7 21,1 55,7 20,4 73,69±17,997 
23.Até que ponto está satisfeito com as condições do lugar em que vive? 0,7 3,5 12,5 56,7 26,0 76,13±19,184 
24.Até que ponto está satisfeito com o acesso que tem aos serviços de  
     saúde? 0,3 2,1 24,6 57,4 14,9 71,25±17,526 

25.Até que ponto está satisfeito com os transportes que utiliza? 1,0 4,2 19,4 55,7 19,0 72,04±19,942 
26.Com que frequência tem sentimentos negativos, tais como tristeza,  
     desespero, ansiedade ou depressão? 

 
1,7 

 
9,7 

 
45,3 

 
34,9 

 
7,6 

 
59,32±20,754 

 Legenda: % - percentagem; dp - desvio padrão. 
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Pela análise da Tabela 6, verificou-se que o domínio físico era o que apresentava a média 

mais baixa (52,24 ±10,26), significando que os estudantes detinham uma perceção de QdV 

mais baixa neste domínio. No lado inverso encontra-se o domínio Relações Sociais, que 

apresentava a média mais elevada (71,49 ±17,14), em que os estudantes detinham uma melhor 

perceção da QdV. Na faceta geral, os estudantes apresentaram uma perceção bastante positiva 

de QdV (74,26±13,03). Quanto à QdV global, os estudantes apresentavam uma perceção 

positiva e razoável (63,48±10,64). 

Tabela 6.  
Média, desvio padrão, mínimo e máximo da QdV  

Domínios Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Físico 

Psicológico 

Relações Sociais 

Ambiente 

Faceta geral 

Global   

52,24 

59,97 

71,49 

70 

74,26 

63,48 

10,26 

13,08 

17,14 

12,37 

13,03 

10,64 

11,57 

8,5 

8,33 

28,13 

12,5 

20,46 

72,86 

84,17 

100 

100 

100 

87,12 

Tendo como ponto de corte os 50% de QdV, constatamos que a maioria (87,2%) dos 

estudantes da amostra detinha uma perceção positiva da QdV. 

Relativamente à estatística inferencial, seguidamente procedemos à análise das hipóteses que 

formulamos, pela mesma sequência da apresentação dos resultados. 

H1 - Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e o índice de QdV dos estudantes 

participantes no estudo. 

Através da análise da Tabela 7 podemos observar que não se verificaram diferenças 

estatísticas significativas entre a média da pontuação do domínio físico dos estudantes 

enquadrados nos diferentes grupos etários (Anova: p>0,780), com diferentes estados civis (t: 

p>0,135), com diferente situação quanto ao estatuto de trabalhador-estudante (t: p>0,929), 

que possuíam ou não filhos (t: p>0,221), com diferentes tipos de coabitação (Anova: p>0,107) 

e diferentes classes do nível socioeconómico (NSE) (Anova: p>0,092). 

Constatamos que a média da pontuação do domínio físico difere significativamente entre os 

sexos (t: p<0,002), sendo que o sexo masculino obteve a média mais elevada (55,79) versus 

51,22 do sexo feminino, ou seja, os estudantes do sexo masculino apresentavam melhor 

perceção de QdV neste domínio. 
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Verificamos que a média da pontuação do domínio físico apresenta diferenças significativas 

entre os estudantes que possuíam ou não bolsa de estudo (t: p<0,020), sendo que quem não 

possuía obteve uma média mais elevada (53,60) versus quem possuía (50,78), o que significa 

que quem não possuía bolsa de estudo tinha melhor perceção de QdV neste domínio. 

Tabela 7. 
Resultados dos testes estatísticos entre o domínio físico e as variáveis sociodemográficas 

Domínio Físico  n Média ou Média de 
ordenação 

Valor do 
teste gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

224 

 
55,79 
51,22 

t: 3,191 
 

286 
 

p<0,002 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
100 
116 
72 

 
50,39 
53,44 
52,86 

Anova: 2,573 

 
287 

 
p>0,780 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
275 
13 

 
52,43 
48,08 

t: 1,499 
 

286 
 

 p>0,135 
 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

279 

 
51,94 
52,25 

t: -0,89 
 

286 
 

p>0,929 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
141 
146 

 
50,78 
53,60 

t: -2,347 
 

285 
 

 p<0,020 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

277 

 
48,52 
52,38 

t: -1,226 
 

286 
 

p>0,221 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
219 
43 
12 
12 

 
52,10 
51,32 
47,99 
47,56 

Anova:2,053 

 
 

285 

 
 

p>0,107 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
81 

114 
44 
5 

 
53,04 
54,64 
50,92 
50,88 
48,34 

Anova:2,017 277 p>0,092 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t- Teste t Student. 

Analisando a Tabela 8, observa-se que não se verificaram diferenças estatísticas significativas 

entre a média da pontuação do domínio psicológico quanto ao sexo (t: p>0,092),  ao estado 

civil (t: p>0,944), ao estatuto de trabalhador-estudante (t: p>0,468), ao possuir ou não bolsa 

de estudo (t: p>0,702), ao possuir ou não filhos ( t: p>0,978), ao tipo de coabitação (Anova: 

p>0,696) e às diferentes classes do NSE (Anova: p>0,208). 

Observamos que a média da pontuação do domínio psicológico difere significativamente entre 

os estudantes com diferentes grupos etários (Anova: p<0,002)), sendo que o grupo etário dos 

22 e mais anos, foi o que obteve a média mais elevada (63,26), apresentando desta forma os 
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alunos mais velhos melhor perceção de QdV neste domínio. Pela análise das comparações 

múltiplas, constatamos que se verificaram diferenças significativas entre o grupo etário dos 

18-19 anos e o grupo etário dos 20-21 anos (Tukey: p<0.030) e entre o grupo etário dos 18-19 

anos e o de 22 e mais anos (Tukey: p<0.002). Também o grupo etário dos 20-21 anos diferiu 

significativamente do grupo de 22 e mais anos (Tukey: p<0,002). Ou seja, a QdV diferiu entre 

todos os grupos etários neste domínio, sendo que o índice de QdV aumenta com a idade. 

Tabela 8. 
Resultados dos testes estatísticos entre o domínio psicológico e as variáveis sociodemográficas 

Domínio Psicológico n Média ou Média 
de ordenação 

Valor do 
teste Gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

223 

 
62,73 
59,18 

1,701 87,497 p>0,092 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
100 
116 
71 

 
56,49 
60,96 
63,26 

Anova: 
6,360 286 p<0,002 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
274 
13 

 
59,96 
60,22 

t:-0,70 285 p>0,944 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

278 

 
63,09 
59,87 

t:0,727 285 p>0,468 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
140 
146 

 
59,60 
60,20 

t:-0,384 284 p>0,702 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

276 

 
60,08 
59,97 

 
t:0,27 28 p>0,978 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
218 
43 
12 
12 

 
60,45 
57,89 
58,93 
59,97 

Anova: 
0,481 284 p>0,696 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
80 

114 
44 
5 

 
57,42 
62,68 
58,78 
59,25 
57,13 

Anova: 
1,481 276 p>0,208 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t- Teste t Student. 

Pela análise da Tabela 9, observamos que não se verificaram diferenças estatísticas 

significativas entre a média da pontuação do domínio relações sociais dos sexos (t: p>0,544), 

dos grupos etários (Anova: p>0240),  dos estados civis (t: p>0,147), do estatuto trabalhador-

estudante (t: p>0,842), possuir ou não bolsa de estudo (t: p>0,278), possuir ou não filhos ( t: 

p>0,211), do tipo de coabitação (Anova: p>0,062) e entre os estudantes com diferentes NSE 

(KW: p>0,051). 
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Tabela 9. 
Resultados dos testes estatísticos entre o domínio relações sociais e as variáveis sociodemográficas 

Domínio Relações Sociais n Média ou Média de 
ordenação 

Valor do 
teste Gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

221 

 
72,79 
71,11 

t;0,610 88,092 p>0,544 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
98 

116 
71 

 
69,47 
73,42 
71,13 

Anova: 
1,434 284 p>0,240 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
272 
13 

 
71,81 
64,74 

t:1,456 283 p>0,147 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

276 

 
70,37 
71,53 

t:-0,199 283 p>0,842 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
140 
144 

  
70,42 
72,63 

t:-1,086 282 p>0,278 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

274 

 
65,15 
71,75 

t:-1,252 283 p>0,211 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
216 
43 
12 
12 

 
72,61 
70,93 
61,11 
64,58 

Anova: 
2,476 282 p>0,062 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
80 

112 
44 
5 

 
137,15 
152,01 
137,89 
122,49 
58,60 

KW:9,448 4 p>0,051 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t - Teste t Student; KW - Kruskal-Wallis. 

Através da análise da Tabela 10, constatamos que a média da pontuação do domínio ambiente 

não diferia significativamente entre os grupos etários (Anova: p>0,263),  estados civis (t: 

p>0,054) e entre quem possuía ou não estatuto de trabalhador-estudante (MW: p>0,124). 

A média do domínio ambiente diferia entre os sexos (t: p<0,001), sendo que o sexo masculino 

obteve a média mais elevada (74,61) versus 68,68 do sexo feminino, ou seja, apresentava 

melhor perceção de QdV neste domínio. 

A mesma média diferia entre quem possuía ou não bolsa de estudo (t: p<0,034), sendo que 

quem não possuía obteve uma média mais elevada (71,51) versus quem possuía (68,42), o que 

significa que o grupo de alunos que não possuía bolsa de estudo detinha melhor perceção de 

QdV neste domínio. 

A média do domínio ambiente também apresentava diferenças estatísticas significativas entre 

os alunos que possuíam ou não filhos (MW: p<0,016), verificando-se que quem não possuía 
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filhos obteve uma média de ordenação mais elevada (146,35) versus quem possuía (85,14), ou 

seja, apresentavam uma melhor perceção de QdV neste domínio. 

A média do mesmo domínio diferia significativamente entre os alunos com diferentes tipos de 

coabitação (KW: p<0,017), sendo que, quem vivia com os pais obteve uma média de 

ordenação mais elevada (149,82) versus quem vivia com o cônjuge e filhos (88,50), o que 

significa que o primeiro grupo de estudantes que vivia com os pais detinha uma melhor 

perceção de QdV neste domínio, do que o grupo de estudantes que vivia com o cônjuge e 

filhos.  

Por último, a média do domínio ambiente também diferia significativamente entre os alunos 

provenientes de agregados com diferentes NSE (KW: p<0,010), apresentando a média de 

ordenação mais elevada, os alunos da classe média alta (159,05) versus a classe baixa (56,30), 

ou seja, os alunos daquele NSE apresentavam melhor perceção de QdV neste domínio do que 

os alunos do NSE de classe baixa. 

Tabela 10.  
Resultados dos testes estatísticos entre o domínio ambiente e as variáveis sociodemográficas 

Domínio Ambiente  n Média ou Média de 
ordenação 

Valor do 
teste gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

223 

 
74,61 
68,68 

t:3,443 285 p<0,001 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
100 
116 
71 

 
68,38 
70,77 
71,04 

Anova: 
1,341 286 p>0,263 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
274 
11 

 
70,38 
63,07 

t:1,933 283 p>0,054 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

278 

 
102,33 
145,35 

MW:876,000 
 
 
 

p>0,124 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
140 
146 

 
68,42 
71,51 

t:-2,125 284 p<0,034 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

276 

 
85,14 

146,35 
MW:870,500  p<0,016 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
218 
43 
12 
12 

 
149,82 
135,15 
101,79 
88,50 

KW:10,213 3 p<0,017 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
80 

114 
44 
5 

 
149,15 
159,05 
128,67 
130,88 
56,30 

KW:13,342 4 p<0,010 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t- Teste t Student; KW - Kruskal-Wallis; MW - U 
Mann-Whitney. 
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Analisando a Tabela 11, podemos observar que não se verificam diferenças estatísticas 

significativas entre a média da pontuação do domínio faceta geral dos diferentes grupos 

etários (Anova: p>0,208), dos estados civis (t: p>0,892), do possuir ou não estatuto de 

trabalhador-estudante (t: p>0,412), possuir ou não bolsa de estudo (t: p>0,605), possuir ou 

não filhos (t: p>0,115), dos tipos de coabitação (Anova: p>0,575), nem das diferentes classes 

de NSE (Anova: p>0,088). 

Apenas constatamos que a média da pontuação do domínio faceta geral diferia 

significativamente entre os sexos (t: p<0,005), sendo que o sexo masculino obteve mais uma 

vez, a média mais elevada (78,32) versus 73,10 do sexo feminino, apresentando também neste 

domínio melhor perceção de QdV. 

Tabela 11. 
Resultados dos testes estatísticos entre o domínio faceta geral e as variáveis sociodemográficas 

Domínio Faceta Geral n Média ou Média de 
ordenação 

Valor do 
teste gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

224 

 
78,32 
73,10 

t:2,860 286 p<0,005 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
99 

117 
72 

 
72,47 
74,79 
75,87 

Anova: 
1,579 287 p>0,208 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de facto 

 
275 
11 

 
74,41 
73,86 

t:0,136 284 p>0,892 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

279 

 
77,78 
74,15 

t:0,822 286 p>0,412 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
142 
145 

 
73,86 
74,66 

t:-0,518 285 p>0,605 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

277 

 
68,18 
74,50 

t:-1,582 286 p>0,115 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
219 
43 
12 
12 

 
74,83 
72,67 
72,92 
70,83 

Anova: 
0,663 285 p>0,575 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
81 

114 
44 
5 

 
76,84 
76,39 
72,48 
75,00 
65,00 

Anova: 
2,044 277 p>0,088 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t- Teste t Student. 

Pela análise da Tabela 12, observa-se que não se verificam diferenças estatísticas 

significativas entre a média da pontuação da QdV global dos estados civis (t: p>0,115), do 
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possuir ou não estatuto de trabalhador-estudante (t: p>0,869), possuir ou não bolsa de estudo 

(t: p>0,085), possuir ou não filhos ( t: p>0,138) e do tipo de coabitação (Anova: p>0,068). 

Constatou-se que a média da pontuação da QdV global apesentava diferenças significativas 

entre os sexos (t: p<0,003), obtendo o sexo masculino, novamente uma média mais elevada 

(66,88) em detrimento do sexo feminino (62,41), apresentando assim uma melhor perceção de 

QdV global.  

Verificou-se, ainda, que a média da pontuação diferia significativamente entre os diferentes 

grupos etários (Anova: p<0,038). No entanto, pelo teste de Tukey, que nos avalia em que 

grupos reside a diferença, não se confirmou esta diferença estatística (Tukey: p≥0,060). 

Observou-se o mesmo relativamente à média da pontuação da QdV global nas várias classes 

do NSE, em que se verificavam diferenças estatísticas significativas (Anova: p<0,034) e 

quando aplicado o teste de Tukey, essas diferenças não se confirmaram (Tukey: p≥0,062). 

Tabela 12. 
Resultados dos testes estatísticos entre a QdV global e as variáveis sociodemográficas  

Qualidade de Vida Global  n Média ou Média de 
ordenação 

Valor do 
teste Gl P 

Sexo: 
Masculino 
Feminino 

 
64 

220 

 
66,88 
62,41 

t:2,998 282 p<0,003 

Grupo etário: 
18-19 anos 
20-21 anos 
22 e mais anos 

 
97 

116 
71 

 
61,18 
64,46 
64,75 

Anova: 
3,312 

 
283 

p<0,038 
Tukey: 
p≥0,060 

Estado civil: 
Solteiro 
Casado/União de fato 

 
271 
13 

 
63,63 
58,87 

t:1,582 282 p>0,115 

Estatuto trabalhador-estudante: 
Sim 
Não 

 
9 

275 

 
62,84 
63,43 

t:-0,165 282 p>0,869 

Bolsa de estudo: 
Sim 
Não 

 
140 
143 

 
62,29 
64,48 

t:-1,729 281 p>0,085 

Filhos: 
Sim 
Não 

 
11 

273 

 
58,75 
63,60 

t:-1,488 282 p>0,138 

Vive com: 
Pais 
Amigos 
Sozinho 
Cônjuge e filhos 

 
215 
43 
12 
12 

 
64,29 
61,97 
58,65 
58,62 

Anova: 
2,402 281 

p>0,068 
 
 

Nível socioeconómico: 
Classe alta 
Classe média alta 
Classe média 
Classe média baixa 
Classe baixa 

 
34 
79 

112 
44 
5 

 
140,16 
160,15 
128,23 
126,90 
62,50 

Anova: 
2,649 4 

p<0,034 
 

Tukey: 
p≥0,062 

 
 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; t - Teste t Student; KW - Kruskal-Wallis. 
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H2 - Existe relação entre o nível de atividade física e o índice de QdV dos estudantes 

participantes no estudo. 

Analisando a Tabela 13, verificámos que a média da pontuação do domínio físico não 

apresentava diferenças significativas nas diferentes categorias do nível de AF (Anova: 

p>0,580), observámos que a média da pontuação do domínio psicológico não diferia 

significativamente entre as diferentes categorias do nível de AF (Anova: p>0,665), 

constatamos que a média da pontuação do domínio relações sociais não apresentava 

diferenças significativas entre as diferentes categorias do nível de AF (Anova: p>0,194), 

verificamos que a média da pontuação do domínio ambiente não diferia significativamente 

entre as diferentes categorias do nível de AF (Anova: p>0,210), observamos que a média da 

pontuação do domínio faceta geral não apresentava diferenças significativas entre as 

diferentes categorias do nível de AF (Anova: p>0,960) e constatamos que a média da 

pontuação da QdV global não diferia significativamente entre as diferentes categorias do nível 

de AF (Anova: p>0,419). 

Tabela 13. 
Resultados dos testes estatísticos entre os domínios da escala, faceta e QdV global e as categorias do IPAQ 

Domínios/Faceta/QdV Global n Média ou Média 
de ordenação 

Valor do 
teste Gl P 

Domínio Físico vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
71 

121 
95 

 
52,930 
52,497 
51,358 

ANOVA: 
0,546 286 p>0,580 

Domínio Psicológico vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
71 

121 
94 

 
60,655 
60,315 
58,975 

ANOVA: 
0,408 285 p>0,665 

Domínio Relações Sociais vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
71 

120 
93 

 
69,484 
73,611 
70,251 

ANOVA: 
1,650 283 p>0,194 

Domínio Ambiente vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
71 

121 
94 

 
69,762 
71,410 
68,418 

ANOVA: 
1,569 285 p>0,210 

Domínio Faceta Geral vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
70 

121 
96 

 
74,643 
74,174 
74,089 

ANOVA: 
0,041 286 p>0,960 

QdV Global vs Categorias do IPAQ: 
Nível de AF alto 
Nível de AF moderado 
Nível de AF baixo/inativo 

 
70 

120 
93 

 
63,465 
64,245 
62,300 

ANOVA: 
0,872 282 p>0,419 

Legenda: n - frequência absoluta; gl - graus de liberdade; p - probabilidade; QdV - Qualidade de vida; AF - Atividade física; 
IPAQ - International Physical Activity Questionnaire.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Depois da apresentação dos resultados, procedemos neste capítulo à sua discussão. Para tal, 

recorremos a estudos realizados a nível nacional e internacional, com o mesmo objeto de 

estudo e com a mesma população ou, na impossibilidade de tal, com a população em geral. 

O capítulo foi organizado em três subcapítulos: quanto à caracterização sociodemográfica, 

quanto ao nível de AF e quanto à QdV. Os resultados são discutidos pela mesma sequência da 

sua apresentação. 

5.1. Quanto à caracterização sociodemográfica 

No presente estudo constatou-se que a maioria dos estudantes era do sexo feminino (77,9%), 

indo ao encontro dos dados estatísticos de 2017 sobre o acesso ao ensino superior, relativos à 

área de saúde, nos quais se verifica que a maioria dos candidatos pertencia ao sexo feminino 

(19.532 estudantes) versus 4960 estudantes do sexo masculino (Pordata1). 

Esta constatação também coincide com a caracterização do estudo de Esteves, Vieira, Brás, 

O’Hara e Pinheiro (2017), intitulado “Nível de atividade física e hábitos de vida saudável de 

universitários portugueses”, realizado na Universidade da Beira Interior (UBI) e Universidade 

da Madeira (UMa), com uma amostra total de 500 universitários, em que se verificou que em 

ambas as universidades, a maioria dos estudantes pertencia ao sexo feminino, com 51,6% na 

UBI e 66% na UMa, respetivamente, embora os percentuais sejam inferiores, aos do presente 

estudo. Também no estudo “Relação entre atividade física, força muscular e composição 

corporal numa amostra de estudantes de enfermagem”, de Preto, Novo e Mendes (2016), 

realizado na Escola Superior de Saúde de Bragança, com uma amostra de 86 estudantes, se 

constatou que 77,6% dos estudantes pertencia ao sexo feminino, percentual quase coincidente 

com o presente estudo. O mesmo sucedeu no estudo realizado por Rodrigues (2012), na 

universidade do Algarve, com uma amostra de 183 estudantes, sobre os “Contributos da 

prática de atividade física no estilo de vida e no bem-estar psicológico dos estudantes”, tendo 

constatado que a maioria era do sexo feminino (52%), embora este valor seja bastante inferior 

ao do nosso estudo. Este resultado também é coincidente com o obtido por A. Oliveira (2010), 
                                                 
 
1   https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+na+área+da+Saúde+total++por+nível+de+formação+e+sexo-

1061 

https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+na+área+da+Saúde+total++por+nível+de+formação+e+sexo-1061
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+na+área+da+Saúde+total++por+nível+de+formação+e+sexo-1061
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no seu estudo “Correlatos da qualidade de vida de estudantes universitários”, com uma 

amostra de 175 estudantes, realizado na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Fernando Pessoa, que constatou que 81,1% pertencia ao sexo feminino, 

percentual ligeiramente superior ao nosso. 

A nível internacional, no estudo designado “Percepção sobre qualidade de vida de estudantes 

de graduação em enfermagem”, desenvolvido por Bampi, Baraldi, Guilhem, Pompeu e 

Campos (2013), com uma amostra de 56 estudantes, na Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília no Brasil, os autores constataram que 85,7% era do sexo feminino, 

percentual também bastante superior ao obtido no nosso estudo. No estudo “Qualidade de 

vida de graduandos de enfermagem” desenvolvido por B. Oliveira, Mininel e Felli (2011), 

numa escola pública e universitária de enfermagem da cidade de São Paulo, Brasil, no qual 

participaram 65 estudantes, a caracterização sociodemográfica permitiu verificar que 92,31% 

dos participantes do estudo eram do sexo feminino, reproduzindo a força de trabalho em 

enfermagem enquanto profissão, que ainda é predominantemente feminina (Almeida & 

Rocha, 1997).  

Estudos relacionados com o perfil sociodemográfico dos estudantes de enfermagem 

encontraram percentuais semelhantes (Brito, Brito & Silva, 2009). Os dados encontrados 

neste e noutros estudos reforçam duas tendências já constatadas pela literatura, uma delas, 

quanto à relação historicamente construída entre a mulher e o cuidado, e a outra, quanto à 

relação socialmente construída entre a mulher e a opção pelo curso de enfermagem (Teixeira, 

Vale, Fernandes & Sordi, 2006). Assim, o predomínio do sexo feminino está possivelmente 

relacionado com o facto do curso neste estudo ser mais frequentado por mulheres (Velho & 

León, 1998). 

Quanto à característica idade, no presente estudo verificou-se que os estudantes tinham idades 

maioritariamente compreendidas entre os 20 e 21 anos (40,5%), sendo a média da idade de 

21,29 ± 4,398 anos, a idade mínima de 18 anos e a máxima de 53 anos. No estudo de Esteves 

et al. (2017), realizado na UBI e na UMa, os autores verificaram que os estudantes tinham 

uma média de idade de 21.39 ± 3.15 anos e de 20.42 ± 3.31 anos e idades compreendidas 

entre os 18 e os 38 anos e os 17 e os 41 anos, respetivamente. Na UBI, a média de idade dos 

estudantes é muito semelhante à do presente estudo, sendo no caso da UMa ligeiramente 

inferior. O limite máximo da idade no caso destas duas universidades é inferior ao do nosso 

estudo, o que significa que os estudantes da UMa são mais jovens do que os do nosso estudo. 
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Também no estudo de Preto et al. (2016), realizado na cidade de Bragança, os autores 

constataram que a média amostral da idade rondava os 21 anos e que a idade variou entre os 

18 e os 28 anos. Embora a média da idade seja semelhante à do nosso estudo, o valor máximo 

da idade é bastante inferior. Por sua vez, o estudo de A. Oliveira (2010) encontrou uma média 

de idades dos estudantes de 20,93 anos, inferior à do presente estudo, incluindo por isso em 

média, alunos mais novos. Rodrigues (2012), no seu estudo realizado na Universidade do 

Algarve, constatou que a média das idades foi de 22,52±4,11 anos e que estavam 

compreendidas entre os 18 e os 52 anos. A média da idade é superior à do nosso estudo, mas o 

limite superior é quase coincidente. Isto significa que este estudo englobou maior proporção 

de estudantes mais velhos. 

Bampi et al. (2013), no estudo realizado na cidade de Brasília (Brasil), verificaram que a 

média da idade dos estudantes participantes foi de 20,71 anos ±2,20 anos, ou seja, inferior à 

do presente estudo. Os estudantes participantes eram, por isso, em média, mais novos. 

No presente estudo, a maioria dos estudantes era solteira (95,5%). Tal resultado coincide com 

o resultado obtido no estudo realizado por Luz (2015), designado “Análise da atividade física 

e qualidade de vida em estudantes de ciências do desporto”, desenvolvido no 1º Ciclo da 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação, com uma amostra de 198 estudantes, em que 

se verificou que o estado civil solteiro representava o maior extrato da amostra (96%), 

percentual bastante semelhante ao nosso. No entanto, ressalva-se que não se tratava de 

estudantes de enfermagem. Também no estudo de A. Oliveira (2010), realizado na 

Universidade Fernando Pessoa, o autor constatou que 98,3% da amostra era solteira, 

percentual ligeiramente superior ao nosso. 

O mesmo sucedeu no estudo realizado por Bampi et al. (2013), em Brasília, em que os 

investigadores constataram que 96,4% dos estudantes eram solteiros e no estudo levado a 

cabo por Kawakame e Miyadahira (2005), intitulado “Qualidade de vida de estudantes de 

graduação em enfermagem”, com o Curso de Graduação em Enfermagem do Estabelecimento 

de Ensino Superior Integrado da Fundação Educacional de Fernandópolis, cidade de São 

Paulo (Brasil), no qual os autores constataram que a maioria dos estudantes (88,6%) era 

solteira, embora este percentual seja inferior. Ainda no Brasil, um estudo desenvolvido por 

Paro e Bittencourt (2013), no qual participaram estudantes dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia, Fona audiologia e Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
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Estadual de Campinas, São Paulo (Brasil), designado “Qualidade de Vida de Graduandos da 

Área da Saúde”, os autores observaram que a maioria dos estudantes era solteira (98,2%). 

O mesmo cenário repetiu-se no estudo de B. Oliveira et al. (2011), realizado na cidade de São 

Paulo (Brasil), em que os investigadores verificaram que a maioria dos estudantes era solteira 

(90,77%). 

Tal facto pode ficar a dever-se provavelmente à idade da maioria dos estudantes que 

ingressam nos cursos superiores e por ainda não exercerem uma atividade profissional 

remunerada, que lhes permita dispor de rendimentos para constituir família. 

Constatou-se no presente estudo que a maioria dos estudantes não possuía filhos (96,2%), 

indo ao encontro dos resultados de outros estudos como, por exemplo, o de B. Oliveira et al. 

(2011), onde os autores também constataram que a maioria não possuía filhos (98,46%), 

percentual ligeiramente superior ao do presente estudo e do de Kawakame e Miyadahira 

(2005), que obtiveram um percentual de 89,8% de estudantes que não possuíam filhos, neste 

caso um valor ligeiramente inferior ao nosso. Este perfil é bastante coerente com a média de 

idades e estado civil dos estudantes. 

No nosso estudo verificou-se que a maioria não possuía o estatuto de trabalhador-estudante 

(96,9%), tal como sucedeu no estudo de A. Oliveira (2010), realizado na Universidade 

Fernando Pessoa, que constatou que a maioria dos estudantes não trabalhava (95,4%), para 

que pudesse ter direito a usufruir desse estatuto.  

Também no Brasil esse cenário se mantém no estudo realizado por Bampi et al. (2013), na 

cidade de Brasília, em que os autores obtiveram um percentual 96,4% de estudantes que 

apenas estudavam, e no estudo desenvolvido por Kawakame e Miyadahira (2005), na cidade 

de São Paulo, constataram que 90,5% dos estudantes não possuía estatuto trabalhador-

estudante, percentuais ligeiramente inferiores aos do presente estudo. 

Talvez a predominância de estudantes não trabalhadores seja justificada pela fonte de 

rendimento dos estudantes do ensino superior provir, na maioria dos casos, das suas famílias. 

No nosso estudo verificou-se ainda que a maioria dos estudantes assinalou coabitar com os 

pais (76,1%). Este resultado vai ao encontro do obtido por A. Oliveira (2010), no estudo 

realizado na Universidade Fernando Pessoa, que constatou que a maioria dos estudantes 

afirmava viver com os pais (89,7%), percentual bastante superior ao nosso.  
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Este resultado é coincidente com estudos realizados a nível internacional como é o caso do 

estudo de Kawakame e Miyadahira (2005), na cidade de São Paulo (Brasil), em que os autores 

constataram que 75,7% dos estudantes moravam com os pais e do estudo de B. Oliveira et al. 

(2011), também na mesma cidade, em que os investigadores observaram que a maioria dos 

estudantes vivia com os pais (87,69%), percentuais mais elevados do que os do presente 

estudo. 

Talvez a razão de a maioria dos estudantes coabitar com os pais se deva ao facto de ainda 

dependeram financeiramente dos mesmos, dado que a maioria apenas estuda e não trabalha.  

Por último, relativamente ao NSE, no presente estudo verificou-se que a maior parte da 

amostra (39,4%) pertencia à classe média. Este resultado vai ao encontro dos resultados do 

estudo de A. Oliveira (2010), na Universidade Fernando Pessoa, onde verificou que a maioria 

dos elementos da amostra se posicionava na classe média (89,1%), embora este percentual 

seja mais do dobro do obtido no nosso estudo. Também Soares, Pereira e Canavarro (2014), 

num estudo realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, designado “Saúde e Qualidade de Vida na transição para o ensino Superior”, no 

qual participaram 546 estudantes, constataram que a maioria da amostra pertencia à classe 

média (45%). Também Kawakame e Miyadahira (2005), na cidade de São Paulo (Brasil), 

verificaram que 43,9% dos estudantes pertencia à classe média. 

5.2. Quanto ao nível de atividade física 

Quanto ao nível de AF, no presente estudo verificou-se que a maioria dos estudantes, de 

ambos os sexos, realizava AF moderada (41,9%). Este resultado é corroborado pelo estudo de 

Esteves et al. (2017), em que os autores constataram que, na UBI, 42% dos estudantes 

apresentava um nível de AF (NAF) moderado e na UMa cerca de 38%. O percentual 

respeitante aos estudantes da UBI é quase coincidente com o obtido no presente estudo. A 

investigação de Nunes (2015), designada “Atividade física dos estudantes de enfermagem, 

determinantes sociodemográficos e psicológicos”, desenvolvido com 372 estudantes de 

enfermagem de ambos os sexos, distribuídos pelas diferentes escolas de enfermagem e saúde, 

de Portugal Continental, revelou que 73,2% dos participantes do género feminino e 66,7% 

masculino apresentavam AF moderada, percentuais na mesma direção, mas bastante 

superiores ao obtido no nosso estudo. Também A. Oliveira (2010) constatou que a maioria 
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dos estudantes (51,4%) da Universidade Fernando Pessoa assinalou praticar AF regular, 

referindo-se o padrão de prática de AF ao padrão moderado. Por sua vez, Preto et al. (2016), 

na cidade de Bragança, observaram que a maioria dos sujeitos avaliados apresentava um 

baixo NAF (58,1%), à semelhança de estudos prévios realizados em estudantes de 

enfermagem (C. Pires, Mussi, Cerqueira, Pitanga & Silva, 2013; Nassar & Shaheen, 2014; O. 

Silva & Neto, 2014). Nassar e Shaheen (2014) sugerem que o baixo NAF nos estudantes de 

enfermagem pode dever-se à exigência curricular na sua componente teórica e prática clínica. 

No Brasil, Jesus, Oliveira, Badaró e Ferreira (2015) realizaram um estudo intitulado “Nível de 

AF de estudantes da área da saúde” de uma instituição particular de Ubá-Minas Gerais, com 

uma amostra de 350 estudantes, dos cursos de Educação Física, Psicologia e Medicina, 

utilizando o IPAQ, tendo verificado que a maioria dos estudantes (43,42%) detinha uma 

prática de AF regular, percentual ligeiramente superior ao nosso, mas já bastante aproximado. 

Ainda no Brasil, Mendes-Netto, Silva, Costa e Raposo (2012), desenvolveram uma pesquisa 

designada “Nível de atividade física e qualidade de vida de estudantes universitários da área 

da saúde”, numa universidade pública no Nordeste do Brasil, no qual participaram 352 

estudantes dos cursos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, 

Fisioterapia, Odontologia e Fonaudiologia, tendo avaliado o NAF dos estudantes através do 

IPAQ versão curta e verificaram que a maioria apresentava NAF moderado, sendo 48,2% no 

sexo masculino e 42,1% no sexo feminino, percentuais que se podem considerar bastante 

semelhantes aos nossos. Outro estudo, de O. Silva e Neto (2014), realizado no Brasil, revelou 

que os alunos do CLE apresentavam maior prevalência de inatividade comparativamente a 

estudantes de outros cursos da área da saúde (Odontologia, Farmácia, Biologia e Nutrição), e 

o de Pires et al. (2013), também realizado no Brasil, onde encontraram níveis altos de 

sedentarismo no curso de enfermagem, sendo esta ocorrência atribuída à falta de tempo 

devido à elevada carga horária do curso.  

Por sua vez, Luz (2015), também no Brasil, embora no seu estudo não tenha avaliado o NAF 

através do IPAQ, mas recorrido a um questionário de autorrelato com o objetivo de coletar as 

variáveis determinantes da AF, bem como mensurar o NAF, constatou que a maior proporção 

dos estudantes encontrava-se na classificação inativo (44% do sexo masculino e 40% do sexo 

feminino), resultados que não são corroborados pelo presente estudo, mas que confirmam o 

elevado sedentarismo dos estudantes do ensino superior. Esta situação é ainda menos 

favorável que a do presente estudo.  
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5.3. Quanto à qualidade de vida 

No presente estudo verificou-se que o domínio relações sociais era o que apresentava a média 

mais elevada (71,49 ±17,14), em que os estudantes detinham uma melhor perceção da QdV. 

No lado inverso encontrava-se o domínio físico, que apresentava a média mais baixa (52,24 

±10,26), significando que os estudantes detinham uma perceção de QdV mais baixa neste 

domínio. A média da faceta geral foi de 74,26±13,03 e da QdV global de 63,48±10,64, que se 

pode considerar boa QdV. 

Também Soares et al. (2014), no seu estudo realizado na cidade de Coimbra, constataram que 

o domínio relações sociais obteve a melhor média (73,2 ± 16,7), mas ao invés do domínio 

físico foi o domínio ambiente que obteve a pior média (69,9 ± 12,1). Também os valores 

médios da faceta geral foram reveladores de uma boa perceção da QdV (72,6 ± 15,0), um 

pouco inferior à do presente estudo. 

Os nossos resultados vão ao encontro dos obtidos por Langame et al. (2016), numa pesquisa 

intitulada “Qualidade de vida do estudante universitário e o rendimento académico”, no qual 

participaram 492 estudantes, cujo objetivo foi caracterizar a QdV de estudantes das áreas das 

Ciências Humanas, Exatas e da Saúde, realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais (Brasil), tendo aplicado o instrumento WHOQOL-Bref e no qual constataram 

que os estudantes da área da saúde apresentaram a média mais elevada no domínio relações 

sociais (72,9± 15,2) e a mais baixa no domínio físico (50,0± 12,1), coincidentes com o 

presente estudo. Quanto à QdV geral, também apresentou uma média positiva (72,5± 18,2), 

superior à do presente estudo, que se pode considerar boa. Os resultados do presente estudo 

são invertidos em relação aos domínios, tendo como padrão os obtidos por Cieslak et al. 

(2007), no estudo intitulado “Relação do nível de qualidade de vida e atividade física em 

académicos de educação física”, realizado com 85 estudantes do curso de Educação Física, no 

município de Ponta Grossa (Brasil), em que analisaram a sua QdV, por intermédio do 

WHOQOL-Bref e concluíram que o domínio físico foi o que obteve melhor média 

(77,2±10,6) e domínio meio ambiente a pior média (61,0±13,1). No entanto, concluíram ainda 

que os estudantes do sexo masculino obtiveram os maiores valores para o domínio físico e os 

do sexo feminino para o domínio relações sociais, resultados bastante alinhados com os do 

presente estudo. Em oposição ao presente estudo, continuam os resultados de Cieslak et al 

(2012), num estudo designado “Análise da qualidade de vida e do nível de atividade física em 
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universitários”, com uma amostra de 178 estudantes universitários de uma instituição pública, 

na cidade de Curitiba (Paraná-Brasil), no qual os autores verificaram que os estudantes de 

ambos os sexos obtiveram os maiores valores para o domínio físico (82,14±10,85) e os 

valores mais baixos no domínio ambiente (62,50±13,99). Quanto à QdV geral, esta também 

apresentou média positiva (74,70±13,53), bastante mais elevada do que a do nosso estudo, já 

próxima de uma QdV muito boa. De um modo geral, as medidas de tendência central 

apresentaram uma QdV satisfatória para ambos os sexos. Os resultados relativos aos domínios 

que obtiveram a média mais elevada são diferentes de estudo para estudo e até em direção 

oposta. É o caso do estudo realizado por Bampi et al. (2013), o qual revelou que o domínio 

psicológico foi o melhor avaliado (69,6) e o pior foi o domínio meio ambiente (63,3). 

Na nossa pesquisa, o sexo masculino apresentava melhor QdV do que o sexo feminino, com 

diferenças estatísticas significativas, no domínio físico, domínio ambiente, faceta geral e QdV 

global, assim como o grupo etário dos 22 e mais anos no domínio psicológico e QdV global, 

não ter bolsa de estudo no domínio físico, não possuir bolsa de estudo, não ter filhos, coabitar 

com os pais e classe média alta do NSE no domínio ambiente e classe média alta na QdV 

global, existindo relação entre a QdV e estas variáveis de caracterização sociodemográfica. 

Estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos por outros estudos, tanto a nível 

nacional como internacional, mais frequentemente no que diz respeito ao sexo. A realidade 

em Portugal parece indicar que a produção de estudos neste contexto e com estes objetivos é 

escassa. 

A nível nacional foi o que sucedeu no estudo de A. Oliveira (2010), na Universidade 

Fernando Pessoa, em que o autor constatou que os estudantes do sexo masculino 

evidenciaram melhor QdV nos domínios, físico, psicológico e ambiente. Também a 

investigação desenvolvida por Miguel, Carvalho e Baptista (2000), com uma amostra de 306 

estudantes universitários (40% mulheres), com uma média de idades de 21,67 anos, de uma 

universidade portuguesa, que responderam ao SF-36, verificaram que as mulheres 

apresentavam resultados inferiores de saúde geral e de QdV. Por sua vez, Pacheco, Jesus e 

Martins (2000) estudaram uma amostra de 245 estudantes da Universidade do Algarve, tendo 

utilizado um Questionário de QdV Pessoal (adaptado de “Auto avaliação de qualidade de vida 

pessoal” de Parreira, 2006), tendo observado que quanto mais favoráveis eram as 

características sociodemográficas, como o NSE, melhores perceções de QdV apresentavam os 
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estudantes. Ressalva-se, no entanto, que estes estudos não utilizaram o mesmo instrumento de 

avaliação da QdV. 

A nível internacional, a pesquisa de Gordia, Quadros, Campos e Petroski (2008), realizada no 

município da Lapa (Brasil), na qual avaliaram 608 jovens entre os 14 e os 20 anos de idade, 

recorrendo ao WHOQOL-Bref, os valores de QdV foram inferiores no sexo feminino e os 

jovens com níveis socioeconómicos mais baixos apresentavam menor QdV, destacando-se o 

domínio ambiente como “ponto vulnerável da QdV destes jovens”. Os resultados confirmam 

as relações entre o sexo e a QdV, corroborando os dados da literatura analisada (Gordia et al., 

2008; Gudjonsson, Sigurdsson, Eyjolfsdottir, Smari & Young, 2009). Esta situação pode estar 

relacionada com diferenças ao nível das crenças relacionadas com os papéis sexuais na cultura 

a que pertencem, sendo que as mulheres tendem a assumir e exteriorizar com maior facilidade 

as suas fragilidades (Miguel et al., 2000). 

A maioria dos estudos analisados aponta ainda para uma pior QdV relacionada com níveis 

socioeconómicos inferiores (Cerchiari, 2004; Gordia et al., 2008; Pacheco et al., 2000). 

No que diz respeito ao nível de AF praticado pelos estudantes, no presente estudo não se 

verificaram diferenças estatísticas significativas entre os diferentes NAF quanto aos domínios 

da QdV e da QdV global.  

No entanto, estes resultados não corroboram a literatura revista que aponta no sentido de 

quanto mais alto o NAF, maiores são os scores de QdV. A pesquisa evidencia que as pessoas 

envolvidas em AF com maior frequência e intensidade obtiveram melhores scores na QdV, 

nos domínios físico e psicológico (Mendes-Netto et al., 2012). Contudo, todos os estudos 

mencionados foram realizados a nível internacional. 

Nesta direção, Mendes-Netto et al. (2011), no seu estudo realizado no Nordeste do Brasil, 

verificaram que atividades físicas com maior frequência e intensidade implicaram melhores 

scores na QdV nos domínios físico e psicológico, tendo o domínio psicológico sido o que 

mais beneficiou com a AF e que a AF vigorosa também apresentou correlação significativa 

com o domínio físico e QdV geral.  

Também Cieslak et al. (2008), no seu estudo realizado em Ponta Grossa (Brasil), encontraram 

correlações significativas para os níveis de AF com o domínio relações sociais, domínio 

ambiente e QdV geral, além de tendências de relações entre AF e os domínios físico e 

psicológico.  
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Os mesmos investigadores (Cieslak et al., 2008), desta vez num estudo realizado na cidade de 

Curitiba (Brasil), constataram existir fortes relações entre os níveis de AF e as variáveis de 

QdV, nos domínios físico, psicológico, relações sociais, ambiente e QdV Geral, para o sexo 

masculino, e entre os níveis de AF e as variáveis de QdV foram encontradas moderadas 

relações, para o sexo feminino. Ainda, Cieslak et al. (2012), num estudo realizado no Brasil, 

com 178 universitários de ambos os sexos, voltaram a concluir que existiam fortes correlações 

entre QdV (WHOQOL-Bref) e NAF (IPAQ curto), para o sexo masculino em todos os 

domínios e QdV geral, e moderadas correlações para o sexo feminino em todos os domínios e 

QdV geral. 

O mesmo sucedeu na pesquisa de Morimoto et al. (2006), realizado no Japão, com 5.107 

adultos saudáveis de ambos os sexos, os quais concluíram que os indivíduos com dispêndio 

energético elevado (>1.000kcal/sem) apresentaram maiores scores de QdV em todos os 

domínios, quando comparados aos que relataram não praticar nenhuma AF ou praticar AF 

moderada (1-1.000kcal/sem). 

Lawton et al. (2009), também investigaram a relação entre a AF e a QdV numa amostra 

composta por 109 participantes saudáveis do sexo feminino, na nova Zelândia, em que o 

grupo experimental recebeu orientações sobre AF, sendo que ambos os grupos foram 

avaliados no início da intervenção, após 12 meses e após 24 meses. Os autores concluíram 

que o grupo de intervenção melhorou mais domínios da QdV relativamente ao grupo de 

controlo e que os scores dos domínios, físico e saúde mental da QdV aumentaram entre os 12 

e 24 meses.  

Por último, no estudo de Luz (2015), foi encontrada associação significativa em ambos os 

sexos, entre a AF aeróbica e alguns domínios da QdV, indo ao encontro dos resultados de 

outros estudos (Ko, 2006; R. Silva, Silva, Silva, Souza & Tomasi, 2010; van den Berg et al., 

2008). 

Uma revisão sobre o tema aponta que os domínios, físico, vitalidade e saúde mental são os 

que apresentam maior associação com a prática de AF, independentemente do delineamento 

da pesquisa, da população estudada, idade, sexo ou tipo de intervenção (Pucci et al., 2012). 
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6. CONCLUSÕES 

Após uma análise atenta aos resultados obtidos e discussão dos mesmos e tendo presentes os 

objetivos que se delinearam à partida, passamos de seguida a elencar um conjunto de 

conclusões.  

O perfil sociodemográfico dos estudantes participantes neste estudo pode dizer-se ser um 

estudante do sexo feminino, pertencente ao grupo etário dos 20-21 anos, solteiro, sem estatuto 

de trabalhador-estudante, não usufruindo de bolsa de estudo, sem filhos, coabitando com os 

pais e pertencendo ao NSE da classe média. 

O NAF dos estudantes da amostra é predominantemente moderado, muito semelhante ao de 

outros estudos a nível nacional e internacional, envolvendo estudantes universitários e 

especificamente de enfermagem. No entanto, é de salientar que um terço dos estudantes se 

enquadrou no NAF de baixo/inativo, talvez explicável pela enorme carga curricular do curso. 

Por sua vez, os domínios da QdV e a QdV Global dos estudantes da amostra são muito 

semelhantes aos obtidos noutros estudos e a QdV Global pode dizer-se que é boa. O domínio 

no qual a perceção dos estudantes é melhor é o das relações sociais e é pior no domínio físico, 

não existindo convergência entre os estudos, no que diz respeito aos domínios que obtiveram 

média mais elevada.  

Constatou-se existir relação entre o domínio físico e o sexo e o possuir ou não bolsa de 

estudo, com os estudantes do sexo masculino e os que não possuíam bolsa de estudo a 

obterem melhor perceção da QdV; entre o domínio psicológico e o grupo etário com os 

estudantes mais velhos a deter a melhor perceção; entre o domínio ambiente e o sexo, possuir 

ou não bolsa de estudo, possuir ou não filhos, tipo de coabitação e NSE, tendo os estudantes 

do sexo masculino, os que não usufruíam de bolsa de estudo, os que não possuíam filhos, os 

que coabitavam com os pais e os que pertenciam à classe média alta, melhor perceção de 

QdV; entre a faceta geral e o sexo, novamente com o sexo masculino a obter melhor perceção 

de QdV; e, por último, entre a QdV Global e o sexo, tendo os estudantes do sexo masculino 

obtido melhor perceção da QdV. Assim, o padrão dos fatores, tendo em conta os domínios e 

faceta geral, parece ser constituído pelo sexo, grupo etário, possuir bolsa de estudo, possuir ou 

não filhos, tipo de coabitação e NSE, sempre com o sexo masculino, grupo etário dos mais 
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velhos, não possuir bolsa de estudo, não possuir filhos, coabitar com os pais e classe social 

média alta, a deterem melhor QdV. 

Não se constatou relação entre os domínios da QdV e a QdV global e as classes do NAF, em 

oposição à maioria dos estudos confrontados. 

As principais limitações deste estudo relacionam-se com o facto de não se tratar de uma 

amostra aleatória, e de ser um estudo transversal. A amostra não aleatória é menos fiável que 

a aleatória, quanto à generalização dos resultados. Com a realização de um estudo 

longitudinal, seria possível verificar o efeito de um programa de AF na QdV dos estudantes. 

Será dado conhecimento dos resultados à Presidente do estabelecimento de ensino contexto 

deste estudo, para que funcione como um diagnóstico de situação, fundamentalmente em 

termos da QdV e NAF dos estudantes. É importante que os estabelecimentos de ensino 

superior estejam conscientes do seu papel na formação, que não deverá ser apenas técnica, 

mas uma formação holística dos seus estudantes. 

Os estabelecimentos de ensino devem adotar estratégias destinadas a ajudar os estudantes no 

desenvolvimento e manutenção de comportamentos de PS que reduzam o risco de doenças 

crónicas, sendo de igual forma importante fomentarem o gosto pela prática de AF, incutindo 

nos mesmos a relevância que a AF tem para o desenvolvimento do bem-estar físico, 

psicológico e social. Os profissionais de saúde devem estar conscientes da importância da 

coerência entre o seu comportamento e as suas palavras, para os utentes. 

As implicações deste estudo para a prática profissional da Enfermagem Comunitária poderão 

residir no alerta, que o mesmo poderá constituir, para as unidades funcionais dos Cuidados de 

Saúde Primários, que têm sob a sua alçada, o estabelecimento de ensino onde se realizou este 

estudo, sobre a necessidade de intervenção neste grupo, com o objetivo de promover a QdV e 

a saúde destes estudantes.  

Esperamos ter dado um contributo significativo, no propósito de alertar para a importância da 

prática da AF para a PS e melhoria da QdV.  
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Apêndice A 
Instrumento de recolha de dados – Questionário 

 
Questionário 

Atividade física e Qualidade de Vida 
 

Mestrado em Enfermagem Comunitária 
Escola Superior de Saúde – UTAD 

Investigadora: Marinela Pinto  
Estudante do MEC 

Com este questionário pretendemos analisar a relação entre o nível de atividade física e a qualidade de 
vida dos estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem. O questionário é anónimo e as suas 
respostas são confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins de investigação. Opte pela 
resposta que melhor se adequa à sua situação. Lembramos que não há respostas certas, nem erradas, a 
sua própria opinião é que é importante. Por favor não deixe nenhuma questão por responder. 
Agradecemos a sua participação no preenchimento do questionário, que tem uma duração aproximada de 
15 minutos. A sua colaboração é essencial, a informação que obtivermos poderá contribuir para futuras 
intervenções no âmbito da promoção em saúde dos estudantes.  

 
Parte I - Caracterização sociodemográfica 

 
Id___  

1 – Sexo  

Masculino ............  (1) 

Feminino .............  (2)                    

2 - Idade_______ (anos)                   

3 - Estado Civil 

 Solteiro(a) ...........  (1)  Viúvo(a)  .............  (4) 

Casado(a) ...........  (2)  Divorciado(a)  .....  (5)      

União de facto .....  (3)                               

  

4- Possui estatuto de trabalhador-estudante? 

Sim ......................  (1) 

Não ......................  (2)       

 

5 – Possui bolsa de estudo? 

Sim ......................  (1) 

Não ......................  (2)       

6 - Tem filhos?  

Sim ......................  (1) 

Não ......................  (2)      
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7- Vive com quem? 

Com os pais .....  ...  (1)    

Com amigos ....  ...  (2)    

Sozinho ...............  (3)  

 

Escala de Graffar (G) 

As questões que se seguem pretendem avaliar o nível socioeconómico do agregado familiar. 

Em cada uma das questões assinale o item que mais se adequa ao elemento do agregado 

familiar mais elevado. 

8 - A profissão 

Diretores de bancos, técnicos, licenciados, títulos universitários (1)  

Chefes administrativos ou de grandes empresas (2) 

Adjuvantes técnicos, desenhadores, caixeiros, oficiais de primeira, encarregados (3) 

Motoristas, policias, cozinheiros e outros (4) 

Jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, e mulheres de limpeza (5) 

Descrição___________________________________________________ 

 

9 - Rendimento família 

A fonte principal é a fortuna herdada ou adquirida (1) 

Lucros de empresas, altos honorários, lugares bem remunerados (2) 

Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo (3) 

Os rendimentos resultam de salários, remunerações por semana, horas, tarefas (4) 

A beneficência pública que sustenta o individuo ou a família (5) 

O rendimento mensal, varia entre 500 a 700 euros ou é inferior (6)  

Descrição____________________________________________________________ 

 

10 - Conforto e habitação 

Casas ou andares luxuosos e muito grandes, Máximo conforto (1) 

Casas ou andares sem serem luxuosos, mas espaçosos e confortáveis (2) 

Casas ou andares modestos em bom estado de conservação, bem iluminados e arejados, com 

cozinhas e casas de banho (3) 

Categoria intermédia entre 3 e a 5 (4) 

Alojamento impróprio para uma vida decente, barracas, excesso de lotação (5) 
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Descrição__________________________________________________ 

 
11 - Aspeto do bairro habitado 
Bairro residencial e elegante onde os valores dos terrenos são elevados (1) 
Bairro residencial bom, ruas largas, casas bem conservadas (2) 
Bairros em ruas comerciais ou estreitas ou antigas (3) 

Bairros operários, populosos, mal arejados, próximo de fábricas (4) 

Bairros de lata (5) 

Descrição____________________________________________________ 

 

 

Parte II - Questionário Internacional de Atividade Física  
(IPAQ-Short versão curta portuguesa) 

       Este questionário pretende conhecer o nível de atividade física habitual da população. As questões referem-
se ao tempo que despende na atividade física numa semana. O questionário inclui questões acerca de atividades 
físicas que faz no trabalho, para se deslocar de um lado para o outro, atividades referentes à casa ou ao jardim e 
atividades que efetua no seu tempo livre para entretenimento, exercício ou desporto. Ao responder às seguintes 
questões considere o seguinte: i) Atividade física vigorosa refere-se a atividades que requerem muito esforço 
físico muito mais intensa que o normal; ii) Atividade física  moderada  refere-se  a  atividades  que  requerem 
esforço físico moderado e tornam a respiração um pouco mais intensa que o normal; iii) Ao responder às 
questões considere apenas as atividades físicas que realize durante pelo menos 10 minutos. 

12a - Durante a última semana, quantos dias fez atividade física vigorosa como levantar 
e/ou transportar objetos pesados, cavar, ginástica aeróbica, correr, nadar, jogar futebol ou 
andar de bicicleta a uma velocidade acelerada? 

  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 13a) 

 
12b -Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias, a realizar atividade física vigorosa? 

  horas  minutos 
 
13a -Durante a última semana, quantos dias fez atividade física moderada como levantar 
e/ou transportar objetos leves, andar de bicicleta a uma velocidade moderada, atividades 
domésticas (ex: esfregar, aspirar), cuidar do jardim, fazer trabalhos de carpintaria, jogar ténis 
de mesa? Não inclua o andar/caminhar. 

  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 14a) 

 
13b -Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a realizar atividade física 
moderada? 
  horas  minutos 
14a -Durante a última semana, quantos dias andou/caminhou durante pelo menos 10 minutos 
seguidos? Inclua caminhadas para o trabalho e para casa, para se deslocar de um lado para o 
outro e qualquer caminhada que possa fazer somente por recreação, desporto ou lazer. 
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  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 15) 

 
14b - Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a 
andar/caminhar? 

  horas  minutos 
 
14c- A que ritmo costuma caminhar? 

  vigoroso, que torna a sua respiração muito mais intensa que o normal 
  moderado, que torna a sua respiração um pouco mais intensa que o normal 
  lento, que não causa qualquer alteração na sua respiração 

 
15 - As últimas questões referem-se ao tempo que está sentado diariamente no trabalho, em 
casa, no percurso para o trabalho e durante os tempos livres. Estas questões incluem o tempo 
em que está sentado numa secretária, a visitar amigos, a ler ou sentado/deitado a ver 
televisão. 
15a -Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de semana (segunda-
feira a sexta feira) ? 

  horas  minutos 
 
15b -Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de fim-de-semana 
(sábado ou domingo)? 

  horas  minutos 
 
 
 
 

Parte III - WHOQOL-BREF (versão portuguesa) 

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida. 
Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma 
pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta 
que lhe vier primeiro à cabeça. Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, 
alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas 
semanas. 
Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder à seguinte 
pergunta: 

 Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Recebe das outras pessoas o tipo de 

apoio que necessita? 
1 2 3 4 5 

 

Deve pôr um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que recebeu das outras 

pessoas nas duas últimas semanas. Assim, marcaria o número 4 se tivesse recebido bastante 

apoio, ou o número 1 se não tivesse tido nenhum apoio dos outros nas duas últimas 

semanas. 
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16 - Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um 

círculo à volta do número da escala para cada pergunta que lhe parece que dá a 

melhor resposta. 
 

   

Muito Má 
 

Má 
Nem Boa 

Nem Má 

 

Boa 
 

Muito Boa 

 

1 (G1) 
Como avalia a sua qualidade 

de vida? 
1 2 3 4 5 

 
   

Muito 

Insatisfeito 

 

 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 

 
Satisfeito 

 

Muito 

Satisfeito 

 

2 (G4) 
Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 
As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas 
semanas. 
 
 

   

Nada 
 

Pouco 
Nem muito 

nem pouco 

 

Muito 
 

Muitíssimo 

 
3 (F1.4) 

Em que medida as suas dores 

(físicas) o(a) impedem de fazer 

o que precisa de fazer? 

 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 

 

4 (F11.3) 

Em que medida precisa de 

cuidados médicos para fazer a 

sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 (F4.1) Até que ponto gosta da vida? 1 2 3 4 5 

 

6 (F24.2) 
Em que medida sente que a sua 

vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

 

7 (F5.3) 
Até que ponto se consegue 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

 

8 (F16.1) 
Em que medida se sente em 

segurança no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

 

9 (F22.1) 
Em que medida é saudável o seu 

ambiente físico? 
1 2 3 4 5 

 
As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer certas 
coisas nas duas últimas semanas. 

 
   

Nada 
 

Pouco 
 

Moderadamente 
 

Bastante 
 

Completamente 

10 (F2.1) 
Tem energia suficiente para a 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

11 (F7.1) 
É capaz de aceitar a sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 (F18.1) 
Tem dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

 
13 (F20.1) 

Até que ponto tem fácil acesso 

às informações necessárias para 

organizar a sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
14 (F21.1) 

Em que medida tem 

oportunidade para realizar 

atividades de lazer? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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  Muito Má Má 

Nem boa 

nem má 
Boa Muito Boa 

 

15 (F9.1) 

Como avaliaria a sua mobilidade 

[capacidade para se 

movimentar e deslocar por si 

próprio(a)]? 

 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) em 
relação a vários aspetos da sua vida nas duas últimas semanas. 

 

  Muito 

Insatisfeito 

 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

16 (F3.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com o seu sono? 
1 2 3 4 5 

 
 

17 (F10.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade para 

desempenhar as atividades do 

seu dia-a-dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
18 (F12.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade de 

trabalho? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19 (F6.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

consigo próprio(a)? 
1 2 3 4 5 

20 (F13.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com as suas relações pessoais? 
1 2 3 4 5 

21 (F15.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

 
22 (F14.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com o apoio que recebe dos 

seus amigos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
23 (F17.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com as condições do lugar em 

que vive? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
24 (F19.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com o acesso que tem aos 

serviços de saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25 (F23.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com os transportes que utiliza? 
1 2 3 4 5 

 
As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que sentiu ou experimentou certas 
coisas nas duas últimas semanas. 

 
  Nunca 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Frequentemente Sempre 

 

26 (F8.1) 

Com que frequência tem 

sentimentos negativos, tais 

como tristeza, desespero, 

ansiedade ou depressão? 

 
1 

 

2 

 

3 

 
4 

 
5 

 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice B 
Consentimento informado de participação 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Título do projeto: Qualidade de Vida em Estudantes do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem: Relação com as Características Sociodemográficas e Nível de Atividade 

Física 

 

Investigador principal: Marinela Pinto, Mestranda em Enfermagem Comunitária 

Orientador: Professor Doutor Amâncio António de Sousa Carvalho 

O meu nome é Marinela Pinto e sou mestranda em Enfermagem Comunitária na Escola 

Superior de Saúde - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Venho desta forma 

convidá-la(o) a participar num projeto de investigação que visa analisar a relação entre as 

características sociodemográficas, o nível de atividade física e a qualidade de vida dos 

estudantes participantes. Como deve ser do seu conhecimento, a manutenção de um nível 

apropriado de atividade física está associado a benefícios relacionados com a saúde e com 

a qualidade de vida. 

A participação neste estudo é voluntária e não comporta quaisquer riscos nem deverá 

interferir com o seu dia-a-dia. Os dados obtidos dos participantes serão mantidos 

confidenciais. No caso dos resultados deste estudo serem reportados ou publicados a 

identidade dos seus participantes será sempre mantida confidencial. Se concordar 

participar nesta investigação, por favor assine o consentimento informado. Muito obrigado 

pelo seu tempo e consideração. 

Este projeto foi aprovado pelo Conselho Científico da Escola e pela Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Sinceramente, Marinela Pinto 

Assinando em baixo, declara ter sido informado dos objetivos e propósitos desta 

investigação, concordando assim em participar no estudo. 

 

(Assinatura do participante)                                                                  (Data)
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ANEXOS 
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Anexo A 
Escala de Graffar 

 
Escala de Graffar     (G) 

 

As questões que se seguem pretendem avaliar o nível socioeconómico do agregado familiar. 

Em cada uma das questões assinale o item que mais se adequa ao elemento do agregado 

familiar mais elevado. 

 

A profissão 

1 – Diretores de bancos, técnicos, licenciados, títulos universitários (1)  

2 – Chefes administrativos ou de grandes empresas (2) 

3 – Adjuvantes técnicos, desenhadores, caixeiros, oficiais de primeira, encarregados (3) 

4 – Motoristas, policias, cozinheiros e outros (4) 

5 – Jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, e mulheres de limpeza (5) 

Descrição___________________________________________________ 

 

Rendimento familiar 

6 – A fonte principal é a fortuna herdada ou adquirida (1) 

7 – Lucros de empresas, altos honorários, lugares bem remunerados (2) 

8 – Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo (3) 

9 – Os rendimentos resultam de salários, remunerações por semana, horas, tarefas (4) 

10 – A beneficência pública que sustenta o individuo ou a família (5) 

11 – O rendimento mensal, varia entre 500 a 700 euros ou é inferior (6)  

Descrição____________________________________________________________ 

 

Conforto e habitação 

1 – Casas ou andares luxuosos e muito grandes, Máximo conforto (1) 

2 – Casas ou andares sem serem luxuosos, mas espaçosos e confortáveis (2) 

3 – Casas ou andares modestos em bom estado de conservação, bem iluminados e arejados, 

com cozinhas e casas de banho (3) 

4 – Categoria intermédia entre 3 e a 5 (4) 

5 – Alojamento impróprio para uma vida decente, barracas, excesso de lotação (5) 
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Descrição__________________________________________________ 

 

 

Aspeto do bairro habitado 

 

1 – Bairro residencial e elegante onde os valores dos terrenos são elevados (1) 

2 – Bairro residencial bom, ruas largas, casas bem conservadas (2) 

3 – Bairros em ruas comerciais ou estreitas ou antigas (3) 

4 – Bairros operários, populosos, mal arejados, próximo de fábricas (4) 

5 – Bairros de lata (5) 

Descrição____________________________________________________ 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO: 

 

A classificação do nível socioeconómico do agregado familiar foi efetuada através da Escala 

de Graffar, preconizada pelo Centro Internacional de Infância, que se baseia no estudo de 

características sociais da família, num conjunto de cinco critérios (escolaridade, profissão, 

rendimento familiar, conforto e habitação e aspeto do bairro habitado), que define a 

classificação em cinco classes, atribuindo-se a cada classe da família observada uma 

pontuação para cada um dos cinco critérios enumerados. Posteriormente, com a soma dessas 

pontuações, obtém-se o escalão a que a classe ocupa na sociedade: i) Classe I - classe alta – 

valores entre 5 a 9; ii) Classe II – classe média alta – valores entre 10 a 13; iii) Classe III – 

classe média – valores entre 14 a 17; iv) Classe IV – classe média baixa – valores entre 18 a 

21; v) e Classe V – classe baixa – valores entre 22 a 25 (Graffar, 1956). A pontuação está nas 

questões com algarismo pequeno. Na escala maior pontuação significa menor classe social. 
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Anexo B 
- IPAQ-Short (versão curta) 

 

 Questionário Internacional de Atividade Física  
(IPAQ-Short versão curta portuguesa) 

       Este questionário pretende conhecer o nível de atividade física habitual da população. As questões referem-
se ao tempo que despende na atividade física numa semana. O questionário inclui questões acerca de atividades 
físicas que faz no trabalho, para se deslocar de um lado para o outro, atividades referentes à casa ou ao jardim e 
atividades que efetua no seu tempo livre para entretenimento, exercício ou desporto. Ao responder às seguintes 
questões considere o seguinte: i) Atividade física vigorosa refere-se a atividades que requerem muito esforço 
físico muito mais intensa que o normal; ii) Atividade física  moderada  refere-se  a  atividades  que  requerem 
esforço físico moderado e tornam a respiração um pouco mais intensa que o normal; iii) Ao responder às 
questões considere apenas as atividades físicas que realize durante pelo menos 10 minutos. 

12a - Durante a última semana, quantos dias fez atividade física vigorosa como levantar 
e/ou transportar objetos pesados, cavar, ginástica aeróbica, correr, nadar, jogar futebol ou 
andar de bicicleta a uma velocidade acelerada? 

  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 13a) 

 
12b -Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias, a realizar atividade física vigorosa? 

  horas  minutos 
 
13a -Durante a última semana, quantos dias fez atividade física moderada como levantar 
e/ou transportar objetos leves, andar de bicicleta a uma velocidade moderada, atividades 
domésticas (ex: esfregar, aspirar), cuidar do jardim, fazer trabalhos de carpintaria, jogar ténis 
de mesa? Não inclua o andar/caminhar. 

  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 14a) 

 
13b -Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a realizar atividade física 
moderada? 
  horas  minutos 
14a -Durante a última semana, quantos dias andou/caminhou durante pelo menos 10 minutos 
seguidos? Inclua caminhadas para o trabalho e para casa, para se deslocar de um lado para o 
outro e qualquer caminhada que possa fazer somente por recreação, desporto ou lazer. 

  dias por semana 
  nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 15) 

 
14b - Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a 
andar/caminhar? 

  horas  minutos 
 
14c- A que ritmo costuma caminhar? 

  vigoroso, que torna a sua respiração muito mais intensa que o normal 
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  moderado, que torna a sua respiração um pouco mais intensa que o normal 
  lento, que não causa qualquer alteração na sua respiração 

 
15 - As últimas questões referem-se ao tempo que está sentado diariamente no trabalho, em 
casa, no percurso para o trabalho e durante os tempos livres. Estas questões incluem o tempo 
em que está sentado numa secretária, a visitar amigos, a ler ou sentado/deitado a ver 
televisão. 
15a -Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de semana (segunda-
feira a sexta feira) ? 

  horas  minutos 
 
15b -Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de fim-de-semana 
(sábado ou domingo)? 

  horas  minutos 
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Anexo C 
WHOQOL-Bref (versão portuguesa do Instrumento Abreviado da Avaliação da 

Qualidade de Vida da OMS) 
 
 

WHOQOL-BREF (versão portuguesa) 

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida. 
Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma 
pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta 
que lhe vier primeiro à cabeça. Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, 
alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas 
semanas. 
Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder à seguinte 
pergunta: 

 Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Recebe das outras pessoas o tipo de 

apoio que necessita? 
1 2 3 4 5 

 

Deve pôr um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que recebeu das outras 

pessoas nas duas últimas semanas. Assim, marcaria o número 4 se tivesse recebido bastante 

apoio, ou o número 1 se não tivesse tido nenhum apoio dos outros nas duas últimas 

semanas. 

 

16 - Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um 

círculo à volta do número da escala para cada pergunta que lhe parece que dá a 

melhor resposta. 
 

   

Muito Má 
 

Má 
Nem Boa 

Nem Má 

 

Boa 
 

Muito Boa 

 

1 (G1) 
Como avalia a sua qualidade 

de vida? 
1 2 3 4 5 

 
   

Muito 

Insatisfeito 

 

 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 

 
Satisfeito 

 

Muito 

Satisfeito 

 

2 (G4) 
Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 
As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas 
semanas. 
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Nada 
 

Pouco 
Nem muito 

nem pouco 

 

Muito 
 

Muitíssimo 

 
3 (F1.4) 

Em que medida as suas dores 

(físicas) o(a) impedem de fazer 

o que precisa de fazer? 

 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 

 

4 (F11.3) 

Em que medida precisa de 

cuidados médicos para fazer a 

sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 (F4.1) Até que ponto gosta da vida? 1 2 3 4 5 

 

6 (F24.2) 
Em que medida sente que a sua 

vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

 

7 (F5.3) 
Até que ponto se consegue 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

 

8 (F16.1) 
Em que medida se sente em 

segurança no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

 

9 (F22.1) 
Em que medida é saudável o seu 

ambiente físico? 
1 2 3 4 5 

 
As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer certas 
coisas nas duas últimas semanas. 

 
   

Nada 
 

Pouco 
 

Moderadamente 
 

Bastante 
 

Completamente 

10 (F2.1) 
Tem energia suficiente para a 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

11 (F7.1) 
É capaz de aceitar a sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 (F18.1) 
Tem dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

 
13 (F20.1) 

Até que ponto tem fácil acesso 

às informações necessárias para 

organizar a sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
14 (F21.1) 

Em que medida tem 

oportunidade para realizar 

atividades de lazer? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
  Muito Má Má 

Nem boa 

nem má 
Boa Muito Boa 

 

15 (F9.1) 

Como avaliaria a sua mobilidade 

[capacidade para se 

movimentar e deslocar por si 

próprio(a)]? 

 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) em 
relação a vários aspetos da sua vida nas duas últimas semanas. 

 

  Muito 

Insatisfeito 

 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

16 (F3.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com o seu sono? 
1 2 3 4 5 

 
 

17 (F10.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade para 

desempenhar as atividades do 

seu dia-a-dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
18 (F12.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade de 

trabalho? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19 (F6.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

consigo próprio(a)? 
1 2 3 4 5 
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20 (F13.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com as suas relações pessoais? 
1 2 3 4 5 

21 (F15.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

 
22 (F14.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com o apoio que recebe dos 

seus amigos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
23 (F17.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com as condições do lugar em 

que vive? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
24 (F19.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com o acesso que tem aos 

serviços de saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25 (F23.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com os transportes que utiliza? 
1 2 3 4 5 

 
As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que sentiu ou experimentou certas 
coisas nas duas últimas semanas. 

 
  Nunca 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Frequentemente Sempre 

 

26 (F8.1) 

Com que frequência tem 

sentimentos negativos, tais 

como tristeza, desespero, 

ansiedade ou depressão? 

 
1 

 

2 

 

3 

 
4 

 
5 
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Anexo D 
Parecer nº 37/2017 da Comissão de Ética da UTAD 
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Anexo E 
Autorização dos autores das escalas 

 
 

Re: Instrumento de avaliação WHOQOL-Bref 
Data: Seg, 22 Mai 2017 (12:48:27 WEST)  
De: Cláudia Melo <claudiasmelosilva@gmail.com> 
Para: pinto.marinela@sapo.pt 

Descarregar (5 Anexos) 

2007_WHOQOL_Bref_Instrumento_de_avaliacao_da_qualidade_de_vida_da_OMS.pdf (6,4 MB)  
Estudos psicométricos - Versão portuguesa.pdf (123 KB)  
Explicação cotação.doc (24 KB)  
Ref-values-final-document-040713.docx (53 KB)  

WHOQOL-BREF.zip (206 KB)  
 
Cara Dra. Marinela Pinto, 
 
 
Na sequência do pedido efectuado, em anexo, envio o material relativo ao WHOQOL-Bref, nomeadamente: 
- a versão para português de Portugal do instrumento WHOQOL-Bref; 
- manual de aplicação e cotação; 
- sintaxe para utilização no pacote estatístico SPSS. 
Informação adicional poderá ser encontrada em http://www.fpce.uc.pt/saude/qv.htm . 
 
 
Atenciosamente, 
Cláudia Melo. 
 

mailto:pinto.marinela@sapo.pt
https://mail.sapo.pt/mail/services/download/?app=imp&actionID=download_all&id=0&muid=%7B13%7DDisserta%C3%A7%C3%A3o1&view_token=h4fQWbLWFjbFsGaTePoWSRZ
http://www.fpce.uc.pt/saude/qv.htm
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