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Resumo
Objetivo – Investigar as diferenças na qualidade de vida de adultos ex-praticantes de esportes durante a infância e sedentários.  A prática
de esportes interfere diretamente no desenvolvimento das crianças, porém os ganhos não se delimitam somente a essa fase. Os benefícios
adquiridos na infância refletem na vida adulta dos individuo mesmo que este depois de adulto se torne sedentário. Métodos – Foi utilizado
o instrumento WHOQOL-ADAPTADO um questionário para auto avaliação da qualidade de vida. Resultados – Os resultados deste teste
mostraram que em todos os domínios o grupo de ex-praticantes possuem maior escore de sua qualidade de vida, e diferenças significativas
são apontadas no domínio físico e na média geral de qualidade de vida entre os grupos de adultos ex-praticantes de esportes e sedentários.
Conclusão – A prática esportiva na infância interfere positivamente no auto avaliação qualidade de vida dos indivíduos na vida adulta.

Descritores: Qualidade de vida; Atividade de lazer, Criança; WHOQOL; Crianças adultas; Exercício físico

Abstract
Objective – Investigate the differences in the quality of life of adult ex-players during childhood and sedentary. Methods – The WHO-
QOL-ADAPTED instrument was used, a questionnaire for self-assessment of quality of life.The sports practice interferes in the deve-
lopment of children, but the gains are not limited to this phase of life. The benefits acquired in childhood reflect on the adult life of
individuals even if they become sedentary during adulthood. Results – The results of this study showed that in all domains of quality
of life the group of ex-players has a higher score on their quality of life, and significant differences are pointed out in the physical
domain and in the general average of quality of life between groups. Conclusion – Sports practice in childhood positively interferes
with self-assessment of individuals' quality of life in adulthood.

Descriptors: Quality of life; Leisure activity; Child; WHOQOL; Adult children; Exercise

Introdução
Os aspectos psicossociais e emocionais na vida adulta

são decorrentes das experiências vivenciadas na infân-
cia e adolescência em conjunto com desenvolvimento
cognitivo e afetivo-social1. A prática de esportes  e a
aquisição de uma vida ativa desde a infância pode evi-
tar diversos quadros clínicos de doenças crônicas as-
sociadas ao sedentarismo2.

Levando em consideração todos os aspectos e domí-
nios que são inerentes à vida cotidiana, estes fatores
estão diretamente relacionados à qualidade de vida
dos indivíduos, em múltiplos domínios tais como, físi-
cos, emocionais, sociais, psicológicos.

A prática de atividades físicas e esporte está direta-
mente ligada à saúde e a qualidade de vida dos indiví-
duos. Isso nos faz refletir a respeito desses conceitos,
pois de acordo com a definição que assumimos sobre
saúde podemos ver o termo qualidade de vida por di-
ferentes vertentes.

A saúde diz respeito à possibilidade da nossa relação
positiva e permanente não apenas com o nosso corpo,
mas também com o nosso mundo e envolvimento.3 A
Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é es-
tado de completo bem estar físico, mental e social, e
não somente a ausência de doenças.3 Levando em con-
sideração essa definição de saúde, podemos correla-

cioná-la como algo imprescindível para uma qualidade
de vida satisfatória para qualquer indivíduo.

A qualidade de vida pode ser interpretada de diversas
formas, principalmente se levarmos em conta o senso
comum. Mas o fato é que a questão da qualidade de
vida passa até mesmo pelas expectativas (baixas ou al-
tas) das pessoas em relação à sua vida e a sua saúde.4

É o que cada um de nós pode considerar como impor-
tante para viver bem.5

O esporte dentro deste contexto possui papel impor-
tante para a promoção da qualidade de vida, pois su-
jeitos com maior nível de atividade física têm melhor
saúde e habilidade funcional comparado aos sedentá-
rios da mesma idade.6 Alguns estudos têm indicado
que pessoas mais ativas fisicamente apresentam me-
lhores escores de qualidade de vida.7 Isso nos trás o
olhar para a fase em que essa prática é mais recorrente:
na infância.

As crianças e adolescentes são naturalmente mais fi-
sicamente ativos do que os adultos, porém esta partici-
pação diminui quando se inicia a vida adulta.4 Isso
ocorre devido a diversos fatores e compromissos assu-
midos nesta fase como trabalho, família e outras res-
ponsabilidades adquiridas que em tese tira o tempo, a
disponibilidade e disposição dos adultos e os tornam
cada vez mais sedentários. O ideal seria que essa prática
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esportiva se mantivesse ao longo de toda a vida, porém
infelizmente não é isso que observamos na maior parte
da população.

Tendo em vista a importância de uma infância e ado-
lescência ativa para uma boa qualidade de vida durante
a fase adulta, este estudo investigou as diferenças na
qualidade de vida de adultos ex-praticantes de esportes
durante a infância e sedentários. Como hipótese, acre-
dita-se que adultos que foram praticantes de esportes
durante a infância podem apresentar maiores escores
nos instrumentos de avaliação da qualidade de vida.

Métodos
Amostra

Participaram do estudo 20 indivíduos adultos (média
de idade de 23 anos) da cidade de São Paulo, de ambos
os sexos, saudáveis e que atualmente não praticam ne-
nhum esporte. Destes indivíduos, 10 foram praticantes
de esportes durante a infância e/ou adolescência e 10
indivíduos nunca praticaram esporte e nenhuma outra
atividade física, compondo os dois grupos investigados
(ex-praticantes e sedentários).

O grupo de ex-praticantes praticaram modalidades
esportivas diversas, como karatê, futebol, balé, natação
e basquete por no mínimo dois anos, com média de
tempo de prática esportiva por este grupo de 7 anos.

Anteriormente à coleta de dados, os participantes
deste estudo receberam informações referentes ao mé-
todo utilizado e objetivos do estudo. Todos os entrevis-
tados concordaram e assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

Instrumento
Foi utilizado o instrumento de auto avaliação da qua-

lidade de vida WHOQOL-ADAPTADO. O instrumento
original WHOQOL-100 “Word Health Organization
instrument to envaluate quality of life”8, 9,10 apresenta
perguntas sobre 4 domínios específicos (físico, psico-
lógico, independência e relações pessoais) e perguntas
gerais sobre qualalidade de vida. Foram eliminados do
questionário perguntas não relevantes para a condição
de adultos jovens dos praticantes

As respostas do questionário seguem uma escala de
Likert (de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a
qualidade de vida). A análise de dados de ambos os
grupos foi realizada através da média obtida em cada
um dos domínios, bem como a média geral da quali-
dade de vida para os dois grupos. 

Foi um teste t pareado para cada domínio bem como
para a média geral de todos os domínios para comparar
os dois grupos (ex-praticantes e sedentários) 

Resultados
A comparação da qualidade de vida entre os dois

grupos é apresentada no Gráfico 1. Os dados mostram
que em todos os domínios (físico, psicológico, inde-
pendência, relações sociais e qualidade de vida geral)
o grupo de ex-praticantes possui maiores escores. Po-

rém, apenas no domínio físico (p=0,01) e na média ge-
ral (p=0,05) houve diferença estatística significativa. 

Discussão
O presente estudo teve por objetivo comparar a di-

ferença na qualidade de vida de ex-praticantes e não
atletas. Os resultados obtidos indicam que indivíduos
ex-praticantes possuem melhor auto avaliação da sua
qualidade de vida. Tais resultados suportam a literatura
que aponta uma relação entre maior tempo de prática
de atividades físicas e melhores escores nos domínios
da qualidade de vida.7 Isso ocorre devido a prática
esportiva na infância ser um fator de grande impor-
tância para promover desenvolvimento saudável no
processo de socialização e melhora na auto estima e
confiança 11. 

Outros estudos com adultos sedentários apontam que
os ex-atletas possuem maiores níveis de resiliência, es-
tados gerais de saúde, melhores aspectos emocionais e
menor nível de ansiedade quando comparados com
sujeitos não atletas e tendem a apresentar um estilo de
vida mais saudável e melhor autoestima comparados à
população geral12. Provavelmente devido às vivências
que o esporte proporciona à criança através da supera-
ção de desafios, trabalho em equipe e necessidade de
seguir regras.

Ao fazer a auto avaliação da qualidade de vida, ado-
lescentes do ensino fundamental de uma escola pública
estadual do município de Araras (SP) também apresen-
tam resultados semelhantes ao do presente estudo,
apontando maiores índices de qualidade de vida em
comparação ao adolescentes sedentários13 Sendo alu-
nos praticantes regulares de modalidades esportivas, o
que aponta que tanto na fase adulta, quanto na adoles-
cência o esporte interfere positivamente na qualidade
de vida destes indivíduos.

O fato de adolescentes que praticam esportes terem
a percepção de que o esporte interfere de forma positiva
em suas vidas pode ser fundamental para que a manu-
tenção da qualidade de vida deles se mantenha positiva
na vida adulta, uma vez que a prática de atividades es-
portivas na adolescência contribui para atividades físi-
cas de lazer na vida adulta14 e este é um dos fatores
que interferem na sua avaliação da qualidade de vida. 

Porém, estudos comparando atletas brasileiros de
alto rendimento que competiam nas modalidades na-
tação, judô, basquetebol e voleibol com indivíduos
não atletas, apontam diferença do perfil psicológico
entre esses grupos, sendo divergentes do resultado do
presente estudo. Atletas de alto rendimento demons-
traram maior irritabilidade, agressividade, fadiga, quei-
xas físicas e apresentaram maior alteração de humor
15. Entretanto, isso traz a análise da relação entre esporte
de alto rendimento e qualidade de vida, atividades com
características diferentes do ponto de vista do esforço
físico e nível de exigência. Como critério de inclusão
para o estudo verifica-se no fato de estes atletas estarem
no mínimo competindo nos campeonatos nacionais
adultos, ligas nacionais de seus respectivos esportes
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e/ou convocados para as seleções nacionais. Ou seja,
são atletas de alto rendimento que recebem pressão de
diversas formas em prol a conquista de resultados ex-
pressivos e na maioria dos casos são levados constan-
temente ao estresse físico e mental. Enquanto a prática
esportiva amadora na infância não leva os atletas à um
nível tão elevado de cobrança quanto o alto rendi-
mento, o que justifica a diferença de resultados entre
dois estudos.

Na literatura é encontrado também outros estudos
que relacionam o nível de atividade física com avalia-
ções dos diferentes domínios da qualidade de vida.
Quanto mais ativa a pessoa é, melhor sua qualidade
de vida16. Além dos aspectos relacionados ao domínio
físico, também são apontadas diferenças nos aspectos
psicológicos, cognitivos e sociais.

Apesar destes estudos não analisarem a relação entre
a prática esportiva na infância e a qualidade de vida
na fase adulta, eles são importantes para entender de
que forma a atividade física interfere nos domínios da
qualidade de vida. Pois é preciso conhecê-los para en-
tender como utilizar o esporte em prol a melhora da
qualidade de vida.

Estudo com funcionários, professores e alunos da
Universidade Católica de Pelotas observou a relação
entre o nível de atividade física com a avaliação da
qualidade de vida utilizando o WHOQOL-abreviado
OMS. Os resultados mostram que pessoas muito ativas
apresentaram significativamente maiores escores de
qualidade de vida em relação aos inativos, exceto
quanto ao domínio relações sociais16. Mas ao mesmo
tempo, ao cruzar a idade dos participantes com os da-
dos do domínio relações sociais,  foi observado que
quanto menor a idade do participante, maior seu escore
em qualidade de vida16-17. Ou seja, indivíduos mais
jovens tendem a ter um melhor domínio de relações
sociais do que indivíduos mais velhos. Já em outro es-

tudo na região sudeste do Brasil um resultado diver-
gente foi obtido ao comparar indivíduos que praticam
exercícios físicos regularmente com indivíduos seden-
tários. Observou-se que há uma tendência de indiví-
duos que praticam exercícios físicos serem mais sociá-
veis e valorizarem os benefícios do relacionamento em
sua vida pessoal, possuindo um padrão de estilo de
vida mais positivo17. As diferenças entre os resultados
dos estudos apresentados pode estar na caracterização
da amostra, especificamente, na caracterização do
tempo de prática e da duração das sessões de prática,
que podem ser variáveis.

De maneira geral, tanto os resultados do presente
estudo quando os resultados encontrados na literatura
apontam a importância de uma infância ativa e os efei-
tos a longo prazo no auto avaliação da qualidade de
vida.

Conclusão
Os resultados do presente estudo apontam que a prá-

tica esportiva na infância interfere positivamente na
auto avaliação qualidade de vida dos indivíduos na
vida adulta. Isso ocorre de forma direta nos aspectos
físicos e de forma indireta nos aspectos psicológico,
social, afetivo, impactando significativamente a per-
cepção geral de qualidade de vida. 
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Gráfico 1. Gráfico do resultado do teste WHOQOL-ADAPTADO apresentando a média do score do
grupo de ex-praticantes e não atletas por domínios. *Diferença significativa no Teste t de Student (p≤0,05)  
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