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“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, mesmo 

expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se com os pobres de espírito, que 

nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra 

cinzenta, onde não conhecem nem vitória, nem derrota.” 

Theodore Roosevelt 
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RESUMO  

Introdução: A qualidade de vida é uma variável que, atualmente, vem tomando 
destaque em estudos e na área da saúde e tem gerado algumas preocupações 
na sociedade, que tem buscado cada vez mais opções de manutenção e 
obtenção da saúde e do bem-estar. Objetivo: Avaliar o perfil de qualidade de 
vida de indivíduos adultos. Metodologia: O presente trabalho tem caráter de 
uma pesquisa transversal, descritiva e comparativa. A amostra foi composta por 
um n de 80 indivíduos adultos (40 do sexo masculino e 40 do sexo feminino). O 
instrumento utilizado para avaliar os níveis de qualidade de vida foi o The Medical 
Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). Os escores por domínio (0 a 100) 
foram calculados em decorrência das respostas obtidas e, posteriormente, foi 
averiguada a distribuição de normalidade dos dados por meio do coeficiente de 
fidedignidade Alfa de Cronbach (α). Por fim, para realizar a comparação dos 
escores apresentados entre os sexos foi utilizado o teste estatístico U de Mann-
Whitney, com p<0,05. Resultados: O valor encontrado de Alfa de Cronbach foi 
de α = 0.86. Os resultados atribuídos por cada domínio foram: Domínio I - 
Capacidade funcional (masculino 93,75+8,60 e feminino 86,25+19,07); Domínio 
II - Limitações por aspectos físicos (masculino 86,25+23,31 e feminino 
73,75+39,61); Domínio III - Limitações por aspectos emocionais (masculino 
71,67+30,71 e feminino 56,67+38,54); Domínio IV - Vitalidade (masculino 
56,50+13,78 e feminino 45,75+24,77); Domínio V - Saúde mental (masculino 
63,80+20,98 e feminino 56,80+17,78); Domínio VI - Aspectos socias (masculino 
86,25+19,57 e feminino 73,12+28,67); Domínio VII - Dor (masculino 80,63+16,43 
e feminino 64,25+24,85); Domínio VIII - Estado geral de saúde (masculino 
67,00+17,64 e feminino 53,75+22,01). Apresentaram diferenças significativas os 
domínios IV (p=0,03), VI (p=0,028), VII (p=0,003) e VIII (p=0,01). Conclusão: Os 
adultos apresentaram níveis satisfatórios de qualidade de vida nos aspectos do 
agrupamento físico, com exceção do estado geral de saúde para ambos os 
sexos e no domínio da dor para mulheres. Já o agrupamento mental se mostrou 
abaixo do esperado, em especial para vitalidade e saúde mental em ambos os 
sexos e limitações por aspectos emocionais no grupo feminino. A exceção foi 
para os aspectos sociais com escores satisfatórios para ambos os sexos.  

 

Palavras-chave: Adultos. Qualidade de vida. SF-36. 
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ABSTRACT 

Introduction: Quality of life is a variable that is currently being highlighted in 
studies and in the field of health and has generated some concerns in society, 
which has increasingly sought to maintain and obtain health and well-being 
options. Objective: To assess the quality of life profile of adult individuals. 
Methodology: The present work is a transversal, descriptive and comparative 
research. The sample consisted of an n of 80 adult individuals (40 males and 40 
females). The instrument used to assess quality of life levels was The Medical 
Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). The scores per domain (0 to 100) 
were calculated as a result of the responses obtained and, subsequently, the 
normality distribution of the data was verified using the Cronbach's alpha 
reliability coefficient (α). Finally, to compare the scores presented between 
genders, the Mann-Whitney U statistical test was used, with p<0.05. Results: 
The value found for Cronbach's Alpha was α = 0.86. The results attributed by 
each domain were: Domain I - Functional capacity (male 93.75+8.60 and female 
86.25+19.07); Domain II - Limitations due to physical aspects (male 86.25+23.31 
and female 73.75+39.61); Domain III - Limitations due to emotional aspects (male 
71.67+30.71 and female 56.67+38.54); Domain IV - Vitality (male 56.50+13.78 
and female 45.75+24.77); Domain V - Mental health (male 63.80+20.98 and 
female 56.80+17.78); Domain VI - Social aspects (male 86.25+19.57 and female 
73.12+28.67); Domain VII - Pain (male 80.63+16.43 and female 64.25+24.85); 
Domain VIII - General health status (male 67.00+17.64 and female 53.75+22.01). 
There were significant differences in domains IV (p=0.03), VI (p=0.028), VII 
(p=0.003) and VIII (p=0.01). Conclusion: Adults showed satisfactory levels of 
quality of life in the aspects of the physical grouping, with the exception of the 
general health status for both sexes and in the pain domain for women. The 
mental grouping was below expectations, especially for vitality and mental health 
in both sexes and limitations due to emotional aspects in the female group. The 
exception was for social aspects with satisfactory scores for both sexes. 
 

 

Keywords: Adults. Quality of life. SF-36. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida (QV) é uma variável que, atualmente, vem tomando 

destaque em estudos e na área da saúde (KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 

2007; MOREIRA et al., 2019) e tem gerado algumas preocupações na 

sociedade, que tem buscado cada vez mais opções de manutenção e obtenção 

da saúde e do bem-estar (SAMPAIO, 2007).   

Vários estudos, tomando como tema a QV, discutem acerca da 

conceituação do termo, entretanto, a definição ainda não é uniforme, haja visto 

suas características multidimensionais e a subjetividade presente em sua 

classificação (PIMENTA et al., 2008).  

Sendo assim, devido à complexidade e a vasta aplicação em diferentes 

áreas, não existe um consenso conceitual. Então, a qualidade de vida veste-se 

como um assunto de difícil compreensão que demanda a apresentação 

esclarecida dos limites conceituais que serão trabalhados em cada estudo 

cientifico (PEREIRA et al., 2012). 

Apesar disso, existe certa coerência entre os pesquisadores ao afirmarem 

que a qualidade de vida engloba, como tópicos norteadores, o bem estar físico, 

emocional, social, material e produtivo e a satisfação geral (BARROS et al., 

2008). Ainda, há concordância no fato de ser um conceito dinâmico, amplo, 

subjetivo e polissêmico (DA FONSECA CAVALCANTE et al., 2018). 

Diante desse cenário de indefinições e incertezas conceituais, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o tema como “a percepção do 

indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL, 1994). 

A longevidade em ambientes degradantes não parece mais ser uma 

ambição primordial da humanidade, já que a expectativa de vida segue 

ascendente. Deste modo, o foco fita a qualidade de vida em detrimento do tempo 

vivido com fatores incapacitantes, ou seja, é preferível viver menos tempo, porém 
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em condições adequadas e de saúde do que viver muito tempo, mas em situação 

incapacitante (NOBRE, 1995). 

Nessa perspectiva, destaca-se a importância da avaliação da QV da 

população em geral e para grupos específicos, para que seja possível o 

desenvolvimento de políticas públicas adequadas e eficientes, atendendo as 

necessidades especificas de cada grupo (DOS SANTOS, 2015). 

Para tanto, faz-se necessário a avaliação desta população. Sendo assim, 

e com inúmeros trabalhos realizados acerca da QV no cenário cientifico, foram 

propostos diversos instrumentos para mensurar de forma validada e confiável a 

temática (GORDIA et al., 2010). A averiguação por questionários, por exemplo, 

que permite uma análise mais objetiva das componentes subjetivas e apresenta 

relevância e reconhecimento para a avaliação em saúde (SANTOS et al., 2006).  

Além disso, esses inquéritos possuem algumas variações de acordo com 

a aplicabilidade, podendo ser genéricos ou específicos. O primeiro contempla 

perguntas mais gerais sobre aspetos da saúde ou ausência desta, atendendo a 

aplicações para população geral, com ou sem patologias. Já o segundo abrange 

aspectos mais particulares, características próprias da população específica ou 

da patologia a ser estudada (SANTOS et al., 2006). 

Por fim, o presente estudo tem como objetivo avaliar, por intermédio da versão 

brasileira do instrumento The Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-

36), o perfil de qualidade de vida de indivíduos adultos, com idade superior a 18 

anos, residentes no município de Curitiba – PR e sua região metropolitana. 

Buscando assim, comparar o perfil de qualidade de vida descrito entre os sexos.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1,1.1 Objetivo Geral  

Avaliar o perfil de qualidade de vida de indivíduos adultos.  

 

1.1.2 Objetivo Específico 

Descrever o perfil de qualidade de vida de indivíduos adultos residentes em 

Curitiba – PR e região metropolitana.  

Comparar o perfil de qualidade de vida descrito entre os sexos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

1.2.1 Relevância Teórica  

O termo qualidade de vida trata-se de um conceito multidisciplinar e 

multifacetário, deste modo, torna-se necessária a discussão do tema entre os 

campos de interferência, especialmente visando superar a centralização nos 

modelos biomédicos, para que todos os aspectos englobados na definição de 

saúde possam ser contemplados (MELO, 2016). As noções de QV circulam na 

forma e condições de vida, ecologia, direitos humanos e sociais e padrões e 

parâmetros de conforto (MINAYO et al., 2000). 

Além disso, para compreender mais profundamente a QV é necessário 

estudar os fatores determinantes implícitos na saúde. E, apesar do tema ter sido 

objeto de diversos artigos e trabalhos acadêmicos recentes, ainda nota-se a 

escassez ao tratar de algumas variáveis constantes que alicerçam a qualidade 

de vida (CIESLAK et al., 2012). 

 

1.2.2 Relevância Prática  

 Atualmente, houve um aumento nas abordagens e na utilização do termo 

qualidade de vida pela população de forma geral, além ainda, citações em 

estudos de inúmeras áreas de conhecimento como sociologia, medicina, 

enfermagem, psicologia, economia, geografia, história social e filosofia 

(KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007). 

A QV tem diversas e variáveis perspectivas e focos, dentre estes 

destacam-se as necessidades básicas do ser humano, além das exigências em 

bens materiais e no campo espiritual, tendo como base focal a promoção da 

saúde. Também pode ser compreendida com um olhar fitando evitar situações 

de morbidade ou de eminência de doenças (CIESLAK et al., 2007). 

 Além disso, o aumento dos debates e o fortalecimento da importância da 

qualidade de vida terá impacto direto em políticas públicas, ações assistenciais 

e intervenções no processo saúde/doença (MELO, 2016).  
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 Por fim, se faz notável o aumento da repercussão do conceito, 

especialmente no que diz respeito às percepções subjetivas de bem-estar e 

satisfação, condições de acesso a eventos culturais e espaços de lazer, a 

felicidade, a liberdade, entre outros (KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007). 

Neste sentido, são empregados os alvos das intervenções socias e de políticas 

públicas mais eficientes.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Qualidade de vida  

 

2.1.1 Aplicações, Conceitos e Definições  

Ao realizar algumas buscas nas bases de dados fica perceptível um 

contrassenso no que diz respeito às origens do termo qualidade de vida. De um 

lado, autores defendem que a primeira menção ocorreu por Pigou em um livro 

sobre economia e bem-estar no ano de 1920. Na ocasião ocorreu uma discussão 

sobre o impacto para o orçamento governamental de ações de apoio às classes 

sociais mais baixas por parte do Estado. Após isso o termo caiu no esquecimento 

sendo revisitado novamente anos depois. De outro lado, existem autores que 

acreditam que a QV foi citada pela primeira vez em 1964 por Lyndon Johnson, 

presidente dos Estados Unidos naquela época, em um de seus discursos com 

enfoque no interesse da população em almejar uma vida considerada boa ou 

“vida de qualidade” (KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007; PEREIRA et al., 

2012). 

É possível concordar que, em sua origem, o conceito teve grande influência 

das consequências da industrialização na esfera social e no gerado 

desenvolvimento desigual. Neste sentido, houve interesse das áreas de ciências 

sociais e políticas em investigar fatores que afetavam o bem-estar popular 

(GOMÉZ & CABALLERO, 2021). 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, o termo se tornou mais 

recorrente e foi empregado como sinônimo de sucesso econômico e relacionado 

a aquisição de bens materiais (KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007).  

Porém, sua popularização só ocorreu em meados de 1960, juntamente com a 

proliferação das citações da qualidade de vida em discursos por parte dos 

políticos norte americanos, que se utilizaram disso como estratégia de 

alavancagem política (PEREIRA et al., 2012).  

Posteriormente, o conceito foi utilizado para combate à projetos 

governamentais que objetivavam unicamente o desenvolvimento econômico. Na 
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sequência, tomou uma conotação de instrumento avaliativo para o a evolução 

econômica da sociedade. Por fim, teve sua definição ampliada, abrangendo não 

só aspectos do crescimento econômicos, mas também aspectos sociais como 

educação, saúde e lazer (KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007). Mais 

recentemente, houve maior relação com fatores associados com a satisfação, 

qualidade dos relacionamentos pessoais, percepção de bem-estar, 

acessibilidade a cultura e lazer, felicidade, solidariedade e liberdade 

(KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2007). 

Na década de 1970 começou a se tornar nítidas as divergências quanto a 

definição da QV, tal discrepância só se intensificou nas décadas seguintes até o 

final do século. Isto se deu por influência da mídia, do senso comum e do exposto 

nas bases de dados científicos (MELO, 2016). 

Ainda, entre 1970 e 1980, houve avanços nas definições e diferenciação dos 

termos indicadores sociais e qualidade de vida, classificando o segundo como 

um construto que considera várias áreas da vida e que, além da abordagem 

objetiva, também ressalta a relevância da subjetividade (GOMÉZ & 

CABALLERO, 2021). 

Neste sentido, a OMS, em um projeto colaborativo, reuniu especialistas de 

diversas culturas e regiões com o intuito de compreender tal fenômeno. Como 

resultado, foram pontuados três tópicos fundamentais para a qualidade de vida: 

a subjetividade, a multidimensionalidade e a bipolaridade, sendo tratado nos dois 

primeiros aspectos físicos, psicológicos e sociais e no terceiro houve enfoque na 

presença de aspectos positivos e negativos (KLUTHCOVSKY & 

TAKAYANAGUI, 2007). 

Ainda, no ano de 1994, Neto estabeleceu que a qualidade de vida boa ou 

excelente teria que ofertar oportunidades suficientes para que o indivíduo 

conseguisse atingir seu potencial máximo, seja qual for sua área de atuação 

(MELO, 2016). 

Por outro lado, em 1996, Day e Jankey sugeriram uma subdivisão nos 

estudos sobre QV em quatro pontos norteadores: econômico, psicológico, 

biomédico e geral ou holístico. O primeiro ponto, focado na social economia, 

toma como base avaliativa as condições dos indicadores sociais. Já o segundo 



19 
 

ponto tem enfoque nos aspectos psicológicos e na subjetividade, tendo como 

referência a percepção individual dos níveis de qualidade de vida. Ainda, a 

subdivisão biomédica tem parâmetros médicos ligados a ausência de 

enfermidades e ao estado de saúde dos indivíduos. Por fim, a abordagem geral 

ou holística parte do pressuposto de que a QV é um conceito multidimensional, 

dinâmico e complexo, tendo diferentes aplicações conceituais a partir das 

perspectivas pessoais e de contextos diferentes (PEREIRA et al., 2012). 

No mesmo ano, Renwick e Brown apresentam outra definição do conceito, 

pautada em aspectos de decisão pessoal, escolhas e possibilidades. Nesse 

modelo existem três itens importantes: ser, pertencer e tornar-se. O primeiro, 

tem relação com o indivíduo e sua construção, a depender dos fatores externos 

como habilidades, aspectos físicos, experiências, entre outros. No segundo item, 

é tratada a relação entre indivíduo e ambiente de inserção. Por último, o ponto 

tornar-se refere-se as possibilidades de estudos e aquisição de conhecimentos 

e habilidades e oportunidades de relaxamento (PEREIRA et al., 2012). Modelo 

ilustrado a seguir (FIGURA 1; FIGURA 2).  

 

FIGURA 1 - Modelo (degraus), adaptado de Renwick e Brown (1996), para a pessoa 

aproveitar as possibilidades importantes de sua vida.  

Fonte: Pereira, Teixeira e Santos ( 2012). 
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FIGURA 2 - Qualidade de vida: componentes e subcomponentes essenciais (RENWICK 

& BROWN, 1996). 

Fonte: Pereira, Teixeira e Santos ( 2012). 

Apesar das inúmeras postulações a respeito do conceito do termo, ainda não 

existe uma única que seja amplamente aceita. Porém, o que fica claro é que a 

definição mais ampla não engloba somente aspectos ligados a saúde, bem-estar 

físico, emocional e funcional, mas também deve abranger elementos do 

cotidiano dos indivíduos, tais como trabalho, educação, relacionamentos, entre 

outros, sem deixar de lado a percepção subjetiva individual (PEREIRA et al., 

2012). 

Além disso, já existem alguns obstáculos ao tentar um acordo conceitual 

entre pessoas de um mesmo grupo, quiçá por em prática isso em sociedade. 

Entretanto, algumas expressões se fazem corriqueiras nas teses, como 

estabilidade financeira, lazer, amor, família, saúde e felicidade. Por outro lado, 

autores também destacam que a soma de fatores não exprime com exatidão, 

tomando como base a necessidade de observar o todo como mais importante do 

que as partes que o compõe (MELO, 2016). 

Como já observado, as contribuições multidisciplinares para a construção de 

significados do termo são as mais diversas.  Historicamente, o conceito tem 

associações com a satisfação pessoal. Além disso, é possível correlacionar a 
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QV com definições de Aristóteles sobre felicidade, a boa vida ou o produto de 

uma vida de virtude (GOMÉZ & CABALLERO, 2021). Sendo assim, foi realizado 

pelos autores um apanhado das contribuições e organizados em forma de tabela 

(FIGURA 3). 

FIGURA 3 - Contribuições das diferentes disciplinas para o conceito de qualidade de 

vida. 

Fonte: Goméz e Caballero (2021). 

Por fim, temos a definição presente no Dicionário Priberam de Lingua 

Portuguesa: “Conjunto de condições para o bem-estar de um indivíduo ou 

conjunto de indivíduos.” (QUALIDADE DE VIDA, 2021).  

Atualmente, a qualidade de vida, de forma mais aceita, tenta abordar de 

maneira mais ampla e a multidisciplinaridade presente no que embasa as noções 

chamadas de gerais. Assim, o principal exemplo seria a definição da OMS que 

se embasa na necessidade da percepção individual da satisfação de 

necessidades, da negação de oportunidades e da independência das condições 

física, de saúde, econômicas e sociais (PEREIRA et al., 2012).  

Então, apesar do arcabouço de definições ainda existe um problema neste 

sentido, devido ao aumento das citações da QV pelos meios de comunicação, 

em trabalhos científicos e sua consequente popularização, o termo passou a ser 

encarado com naturalidade, tanto na linguagem técnica quanto no linguajar 

informal.  Mas, essa naturalização acaba por banalizar o significado de qualidade 

de vida, ocasionando um efeito negativo no que diz respeito a relevância do 
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desenvolvimento da significância histórica e social e ainda sujeita a possibilidade 

de interpretação variadas (SAMPAIO, 2007; MELO, 2016). 

Por fim, em 1995, Farquhar realizou uma proposta de definição da taxonomia 

da QV, gerando quatro diferentes classificações (MELO, 2016). Primeiramente, 

definições globais/gerais, segundamente, definições baseadas na divisão do 

termo em partes/dimensões, na sequência, definições que focalizavam apenas 

uma dimensão para estudo e, por último, conceitos que abrangem aspectos 

variados dos citados anteriormente (PEREIRA et al., 2012). A classificação pode 

ser observada da seguinte forma (FIGURA 4). 

 

 

FIGURA 4 – Taxonomia das definições de Qualidade de Vida conforme Farquhar (1995). 

Fonte: Melo (2016).  

Então, fica claro que, apesar das dificuldades conceituais, a qualidade de 

vida é definitivamente um termo de construção conjunta e colaborativa das 

diferentes disciplinas, sendo estas contribuições essenciais para o 

desenvolvimento e melhoria da metodologia e conceituação (KLUTHCOVSKY & 

TAKAYANAGUI, 2007). 
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2.1.2 Instrumentos Avaliativos em Qualidade de Vida 

Devido aos fatores históricos associados a qualidade de vida e com base na 

sua importância como indicador, surgiram diversas tentavas de desenvolvimento 

de instrumentos capazes de mensurar de forma objetiva o conceito (MELO, 

2016). 

Partindo dos primórdios, uma das ferramentas mais clássicas empregadas 

para a avaliação da QV em grandes populações é o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) (PEREIRA et al., 2012).  Este instrumento sintético busca 

classificar de forma simplificada os níveis de renda, saúde e educação, no qual 

é realizado o cálculo da média simples para se obter o resultado final. Além 

disso, existe grande aceitação do indicador, devido ao fato de apresentar grande 

facilidade de obtenção dos dados em amostras mais volumosas. Porém, ele 

ainda apresenta limitações no processo avaliativo no que tange as comparações 

territoriais e de longo prazo (MELO, 2016). Assim, vale a pena observar com 

atenção e discernimento os dados obtidos a fim de evitar interpretações 

equivocas, como explica Pereira (2012): 

Assim, uma análise crítica deste indicador é sempre importante, pois 

este poderia estar mais relacionado com o crescimento e menos com 

o desenvolvimento que seria um conceito mais amplo considerando 

mudanças histórias da sociedade (Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, v.26, 

2012, p. 247). 

Majoritariamente os modelos de instrumentos avaliativos em qualidade de 

vida atuais podem ser divididos em dois grupos distintos: os indicadores 

genéricos e indicadores específicos. O primeiro relaciona-se com investigações 

mais generalizadas, tendo aplicabilidade para população em geral ou grupos 

específicos, voltadas para fatores amplos relacionados ou não a saúde. Por outro 

lado, o segundo grupo conecta-se com particularidades de grupos específicos 

em situações variadas (CICONELLI, 1997; MELO, 2016).    

Os instrumentos avaliativos normalmente são formulados em língua inglesa, 

e quando traduzidos e apresentam falhas nesse processo e ao serem aplicados 

em cenários culturais muito distintos. Nesse sentido, surge a necessidade de 

revalida-los, a fim de sanar possíveis incoerências. Para isso, deve ser 
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considerando o contexto sociocultural e o momento histórico em que será 

aplicado o teste (CICONELLI, 1997; PEREIRA et al., 2012; MELO, 2016).    

Além disso, os instrumentos devem apresentar representação da 

multidimensionalidade do conceito de QV, e necessitam fornecer um alto grau 

de confiabilidade (reprodutibilidade/concordância) e validade (acurácia na 

predição e adequação com o referencial teórico) (FIORIN; MOREIRA; FILHO, 

2020). 

Frente a este cenário, a OMS estabeleceu três principais questionários para 

avaliação da QV (WHOQOL-100, WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD) (DOS 

SANTOS, 2015). 

O WHOQOL-100 surgiu com objetivo de atuar em avaliações com uma 

perspectiva internacional. Após um trabalho colaborativo da Organização 

Mundial da Saúde que, ao reunir 15 grupos culturais distintos e testar a 

capacidade avaliativa em 4500 indivíduos, culminou no desenvolvimento deste 

instrumento (FLECK et al., 1999; DOS SANTOS, 2015). 

Este inquérito toma como base a subjetividade inerente ao conceito de 

qualidade de vida, levando em conta a percepção do indivíduo, trata-se de uma 

abordagem multidimensional e é composto por aspectos positivos (como 

mobilidade) e negativos (como dor) (FLECK et al., 1999; DOS SANTOS, 2015).  

O WHOQOL-100 é uma proposta complexa e é composto por 100 itens 

baseados em seis domínios e 24 facetas: domínio físico (dor e desconforto; 

energia e fadiga; sono e repouso); domínio psicológico (sentimentos positivos; 

pensar, aprender, memória e concentração; autoestima; imagem corporal e 

aparência; sentimentos negativos); nível de independência (mobilidade; 

atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou de tratamentos; 

capacidade de trabalho); relações sociais (relações pessoais; apoio social; 

atividade sexual); meio ambiente (segurança física e proteção; ambiente no lar; 

recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: poluição/ruído/trânsito/clima; 

transporte); e espiritualidade/religião/crenças pessoais. As interrogativas foram 

construídas com base em um escalonamento das respostas (Likert), a partir da 
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intensidade (nada - extremamente), capacidade (nada - completamente), 

frequência (nunca - sempre) e avaliação (muito insatisfeito - muito satisfeito; 

muito ruim - muito bom)  (FLECK et al., 1999; CIESLAK et al., 2007; DOS 

SANTOS, 2015). 

O instrumento teve sua versão brasileira constituída pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apresentando um coeficiente de 

Cronbach de 0,82 a 0,93, alcançando a validação para uso no Brasil (DOS 

SANTOS, 2015). 

Apesar da confiabilidade, o WHOQOL-100 apresentava dificuldade em sua 

aplicação devido a extensão e quantidade de itens componentes. Sendo assim, 

a OMS desenvolveu uma versão reduzida do mesmo questionário, porém com 

melhor aplicabilidade e mantendo a confiabilidade, que ficou conhecido como 

WHOQOL-BREF (FLECK et al., 2000; CIESLAK et al., 2007; DOS SANTOS, 

2015). 

O WHOQOL-BREF é composto de 26 perguntas, das quais duas são 

relacionadas a aspectos mais gerais sobre a qualidade de vida e as 24 restantes 

correspondem às 24 facetas previstas no questionário original (FLECK et al., 

2000). Além disso, houve uma restrição a quatro domínios dos seis presentes no 

WHOQOL-100, sendo eles: físico, psicológico, relações sociais e meio-ambiente 

(CIESLAK et al., 2007).   

Por fim, a OMS também produziu um instrumento avaliativo com maior 

especificidade, o WHOQOL-OLD, objetivando atender às análises com a 

população idosa.  Isso se deu por conta da escassez de inquéritos com essa 

proposta e pela complexidade envolvida no processo de envelhecimento (DOS 

SANTOS, 2015).  

O WHOQOL-OLD é composto de um conjunto de 24 pontos, divididos em 6 

facetas e, estas por sua vez, divididas em 4 subitens conforme: Funcionamento 

dos sentidos, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação 

social, morte e morrer e intimidade (DOS SANTOS, 2015). 

A versão brasileira foi validada com um coeficiente de Cronbach de 0,71 a 

0,89 (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006). Então, a principal vantagem 
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desse instrumento é que foi validado especificamente para a população idosa, 

levando em conta suas características (DOS SANTOS, 2015). 

Além das contribuições da OMS, também existem outros instrumentos para 

avaliar a QV, dos quais, destaca-se o SF-36. Este, caracteriza-se como um 

instrumento genérico, autoaplicável e multidimensional para análises dos níveis 

de qualidade de vida que foi criado por Ware e Sherbourne. Além disso, teve sua 

validação e confiabilidade examinadas, em 1980, a partir de um estudo 

envolvendo indivíduos de 16 a 74 anos, atingindo um coeficiente de Cronbach 

superior a 0.85, com intervalo de confiança de 95% relacionado a fidedignidade 

de teste-reteste. Sendo assim, sua aplicação tem grande aceitação para avalição 

da saúde da população em geral (CICONELLI, 1997; PEREIRA et al., 2012; DOS 

SANTOS, 2015).   

No Brasil, sua validação se deu a partir da possibilidade de adequação do 

questionário aos fatores socioeconômicos e culturais da população brasileira, 

que ficou evidente após sua aplicação bem sucedida com pacientes que 

apresentavam artrite reumatoide (PIMENTA et al., 2008). O questionário 

adaptado e traduzido foi, inicialmente, aplicado para 50 pacientes. Após o teste, 

como produto foi observada uma alta taxa de reprodutibilidade do SF-36 no país, 

garantindo sua validação (DOS SANTOS, 2015).    

O SF-36 é um instrumento avaliativo em QV formado por onze questões e 36 

tópicos, os quais se dividem em oito domínios, sendo eles: capacidade funcional 

(dez tópicos), estado geral de saúde (cinco tópicos), saúde mental (cinco 

tópicos), aspectos físicos (quatro tópicos), vitalidade (quatro tópicos), aspectos 

emocionais (três tópicos) aspectos sociais (dois tópicos), dor (dois tópicos) e 

uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e as 

de um ano atrás. Ainda, é possível subdividir os oito domínios em dois 

agrupamentos: o físico (capacidade funcional, aspectos físicos, dor e estado 

geral de saúde) e o mental (saúde mental, vitalidade, aspectos sociais e 

aspectos emocionais) (PIMENTA et al., 2008; DOS SANTOS, 2015).    

Então, os valores obtidos nos domínios compõem uma escala de escores 

que variam de zero a 100, tendo a ordem crescente como referência da 

percepção individual da qualidade de vida, ou seja, quanto mais próximo do zero 
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o escore for pior a percepção da QV, e quanto mais próximo do 100 melhor se 

dará esta percepção (PIMENTA et al., 2008; DOS SANTOS, 2015; IGUTI et al., 

2021). Esses pontos são obtidos pelo cálculo de cada domínio como expõe a 

equação: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 
     Variação (Score Range) 

Além disso, em um estudo realizado com idosos (CAPORICCI & NETO, 

2011) foi estabelecida uma classificação para cada intervalo de escores, sendo 

zero ruim, de zero a 25 regular, de 26 a 61 bom, de 62 a 84 muito bom e 85 ou 

valor superior foi considerado como excelente (DOS SANTOS, 2015).  

Por fim, o SF-36 apresenta facilidade na aplicação, podendo ser aplicado 

para qualquer indivíduo, ainda tem fácil administração e não é um instrumento 

extenso, tornando-o prático (DOS SANTOS, 2015). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Delineamento do Estudo e Sujeitos/Participantes   

O presente trabalho tem caráter de uma pesquisa transversal, descritiva (com 

abordagem em survey) e comparativa (SIGELMANN, 1984), tendo sido 

executado em alguns municípios componentes da região metropolitana de 

Curitiba – PR e na capital.   

Primeiramente foram geradas 100 cópias do questionário SF-36, dos quais 

se objetivava a aplicação para 50 mulheres e 50 homens com idade superior a 

18 anos. Entretanto, compuseram a amostra, por conveniência, apenas 80 

indivíduos, sendo metade mulheres, com faixa etária entre 18 e 67 anos, e a 

outra metade composta por homens, com faixa etária entre 21 e 71 anos. Sendo 

assim, as médias de idade foram, respectivamente 36,07 + 14,73 e 34,77 + 14,63 

anos.   

Além disso, houve a adoção de alguns critérios de exclusão para a 

participação na pesquisa, como o não preenchimento do requisito de idade 

mínima ou a omissão desta e a recusa de participação e/ou a desconformidade 

na assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A).  

Por fim, a coleta dos dados ocorreu entre os períodos de outubro e novembro 

de 2021, presencialmente, nos municípios de Curitiba – PR, Pinhais – PR, 

Colombo – PR e Araucária – PR, e também foi aplicado o questionário via 

formulário online. As informações obtidas foram transferidas para o programa 

EpInfo 7.2.5.0 (CDC, Atlanta, Domínio Público), a fim de evidenciar possíveis 

erros. Ademais, os participantes foram devidamente informados sobre a 

pesquisa ao qual fariam parte. 
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3.2 Instrumento de Coleta  

Para a aferição da qualidade de vida dos adultos foi aplicado como 

instrumento avaliativo o SF-36 (ANEXO A), um questionário genérico, 

autoaplicável e multidimensional para análises dos níveis de QV (DOS SANTOS, 

2015). Apesar de ser um instrumento genérico, o SF-36 se faz muito presente 

no Brasil, sendo um adequado parâmetro de avaliação da QV (FIORIN; 

MOREIRA; FILHO, 2020). 

O SF-36 é formado por onze questões e 36 tópicos, os quais se dividem em 

oito domínios, sendo eles: capacidade funcional (dez tópicos), estado geral de 

saúde (cinco tópicos), saúde mental (cinco tópicos), aspectos físicos (quatro 

tópicos), vitalidade (quatro tópicos), aspectos emocionais (três tópicos) aspectos 

sociais (dois tópicos), dor (dois tópicos) e uma questão de avaliação comparativa 

entre as condições de saúde atual e as de um ano atrás. Ainda, é possível 

subdividir os oito domínios em dois agrupamentos: o físico (capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor e estado geral de saúde) e o mental (saúde 

mental, vitalidade, aspectos sociais e aspectos emocionais) (PIMENTA et al., 

2008; DOS SANTOS, 2015).      

As respostas geram pontuações por domínio, que são aplicadas a uma 

escala de zero a 100, sendo zero a pior percepção da qualidade de vida e 100 a 

melhor perspectiva. Além disso, os escores podem ser classificados por 

intervalos: Escore zero = Ruim; Escore de zero a 25 = Regular; Escore de 26 a 

61 = Bom; Escore de 62 a 84 = Muito Bom; e Escore de 85 a 100 = Excelente 

(PIMENTA et al., 2008; DOS SANTOS, 2015; IGUTI et al., 2021). 

Por fim, o SF-36 apresenta um processo fácil de aplicação, não sendo um 

questionário extenso, o que lhe confere praticidade. Além disso, sua aplicação 

tem grande aceitação para avalição da saúde e da QV da população em geral 

(CICONELLI, 1997; PEREIRA et al., 2012; DOS SANTOS, 2015).   
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3.3 Análise Estatística  

A versão para a língua portuguesa do SF-36 é um instrumento com alta 

confiabilidade e se mostra válido para aplicação na avaliação da qualidade de 

vida (CICONELLI, 1997).  

Inicialmente, foi realizada a ponderação das respostas seguindo a tabela de 

referência constante no questionário (ANEXO B). Em uma segunda etapa, foram 

feitos os cálculos da Raw Scale (chamada assim por não apresentar uma 

unidade de medida para os valores obtidos) e gerados os escores individuais 

para cada um dos oito domínios. Através da equação:  

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 
     Variação (Score Range) 

Na fórmula existem duas constantes (limite inferior e variação) que tem os 

valores estipulados pela tabela: (FIGURA 5).  

 

 
FIGURA 5 – Tabela de constante por domínio. 

Fonte: SF-36  

 Ainda, os escores obtidos por cada um dos indivíduos nos domínios foram 

testados, quanto a confiabilidade e consistência interna, através do coeficiente 

de fidedignidade de Alfa Cronbach (α).  

Além disso, após ter sido rodado o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

verificação da distribuição de normalidade dos dados, foi observada 

anormalidades nos histogramas. Sendo assim, se fez necessária a utilização de 
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métodos não paramétricos, sendo aplicado o teste U de Mann-Whitney para 

realizar a comparação da qualidade de vida entre os sexos.  O teste U de Mann-

Whitney é a ferramenta estatística não paramétrica alternativo ao paramétrico 

teste t independente (SOUZA E CASTRO, 2012). 

Os tratamentos estatísticos do presente estudo foram realizados por 

intermédio do software de análises estatísticas PSPP versão 42.2.3 for 

MSWindows, com nível de significância fixado em p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO  

Os resultados dos dados obtidos através do questionário apresentaram bons 

índices de confiabilidade, evidenciado pelo coeficiente de fidedignidade Alfa de 

Cronbach (0.86).  Esta técnica de avaliação tem grande aceitação e aplicação 

para verificar e validar a confiabilidade das respostas coletadas por diversos 

inquéritos, tendo em seu universo escalar valores de 0,00 (confiabilidade 

duvidosa) a 1,00 (confiabilidade utópica) (MELO, 2016). Sendo assim, quanto 

maior for o valor maior será a coerência e congruência do instrumento e das 

escalas. Além disso, valores de alfa inferiores a 0,6 são considerados 

inadmissíveis. Então, são tidos como referencial ótimo resultados superiores a 

0,7 (FIORIN; MOREIRA; FILHO, 2020). 

A verificação da distribuição de normalidade dos dados se deu por meio do 

teste de Kolmogorov-Smirnov, o qual apontou anormalidades na curva dos 

histogramas em quatro domínios (capacidade funcional, limitações por aspectos 

físicos, limitações por aspectos emocionais e aspectos sociais. Nos demais 

domínios se fez possível observar pontuações com distribuição seguindo a curva 

de normalidade (TABELA 1).    

Tabela 1 – Distribuição de normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Domínios Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Capacidade Funcional 2,68 0,000 

Limitação por Aspectos 

Físicos 

3,38 0,000 

Limitações por Aspectos 

Emocionais  

2,18 0,000 

Vitalidade 1,15 0,125 

Saúde Mental  0,92 0,369 

Aspectos Sociais  1,98 0,000 

Dor 1,46 0,019 

Estado Geral de Saúde  1,28 0,060 
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Os valores para o teste de Kolmogorov-Smirnov Z quando apresentam 

quantitativos numéricos absolutos superiores a 1,96 representam a ausência de 

normalidade na distribuição dos dados. Este fato pode ser atestado pela Asymp. 

Sig. (2-tailed), que quando apresenta valores abaixo de 0,05 também 

estabelecem relação interpretativa de que existe anormalidade na distribuição 

dos dados (PSPP, 2020).  

De forma geral os escores apresentaram valores favoráveis em ambos os 

sexos, com destaques nos domínios de capacidade funcional, limitações por 

aspectos físicos e aspectos sociais. Os domínios menos pontuados foram os de 

vitalidade, saúde mental, estado geral de saúde e limitações por aspectos 

emocionais. Os adultos do sexo masculino apresentaram escores médios 

maiores em todos os domínios quando comparados as médias obtidas pelos 

adultos do sexo feminino (TABELAS 2 e 3).  

Tabela 2 – Escores gerais obtidos nos domínios do SF-36 em média e desvio 

padrão. 

Domínios Média  Desvio Padrão  

Capacidade Funcional 90,00 15,18 

Limitação por Aspectos 

Físicos 

80,00 32,90 

Limitações por Aspectos 

Emocionais  

64,17 35,49 

Vitalidade 51,13 20,64 

Saúde Mental  60,30 19,62 

Aspectos Sociais  79,69 25,27 

Dor 72,44 22,49 

Estado Geral de Saúde  60,38 20,91 
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Tabela 3 – Escores obtidos nos domínios do SF-36 em média e desvio 

padrão por sexo.  

Domínios Sexo Média  Desvio Padrão  p 

Capacidade Funcional Masculino  

Feminino  

93,75 

86,25 

8,60 

19,07 

 
0,204 

Limitação por Aspectos 

Físicos 

Masculino  

Feminino 

86,25 

73,75 

23,31 

39,61 

 
0,230 

Limitações por Aspectos 

Emocionais  

Masculino  

Feminino 

71,67 

56,67 

30,71 

38,64 

 
0.086 

Vitalidade Masculino  

Feminino 

56,50 

45,75 

13,78 

24,77 

 
0,03 

Saúde Mental  Masculino  

Feminino 

63,80 

56,80 

20,95 

17,78 

 
0,101 

Aspectos Sociais  Masculino  

Feminino 

86,25 

73,12 

19,57 

28,67 

 
0,028 

Dor Masculino  

Feminino 

80,63 

64,25 

16,43 

24.85 

 
0.003 

Estado Geral de Saúde  Masculino  

Feminino 

67,00 

53,75 

17,64 

22,01 

 
0,01 

 

  O SF-36 é um questionário que engloba questões associadas tanto aos 

aspectos físicos quanto os mentais, apresentando relativa facilidade e agilidade 

em sua aplicação. Este instrumento foi testado inúmeras vezes e tem sua 

reprodutibilidade e nível de confiança muito bem estabelecidos, entretanto existe 

a percepção de que quando aplicado por meio de entrevista, costuma apresentar 

valores mais elevados para a QV, ressaltando a influência do entrevistador nos 

resultados (SAMPAIO, 2007). 

Em comparação realizada entre os sexos, pode ser observado diferença 

estatisticamente significativa nos domínios do estado geral de saúde, no qual os 

homens tiveram melhores percepções da saúde do que as mulheres (p = 0,01), 

da dor, em que os indivíduos do sexo masculino apresentaram índices menores 

de dor em relação aos indivíduos do sexo feminino (p = 0.003), dos aspectos 



35 
 

sociais, também apresentando uma perspectiva mais próspera ao primeiro 

gênero em detrimento do segundo (p = 0,028) e da vitalidade apontando 

vantagens aos indivíduos do sexo masculino sobre os do sexo feminino                 

(p = 0,03). Nos demais domínios não houve presença de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, saúde mental (0,101), limitações 

por aspectos emocionais (p = 0.086), limitações por aspectos físicos (p = 0,230) 

e capacidade funcional (p = 0,204). 

  Fazendo referência a comparação de pontuações em todos domínios, fica 

evidenciando valores melhores para os sujeitos do sexo masculino em relação 

aos sujeitos do sexo feminino, tal fato é corroborado com evidências 

semelhantes já levantadas em estudos pregressos (FAVARATO, 2006; 

SAMPAIO, 2007; PIMENTA et al., 2008). Este fato pode ser explicado por 

evidencias cientificas que apontam uma maior negatividade na própria 

percepção da qualidade de vida por pessoas do sexo feminino, que ao comparar-

se com indivíduos da mesma faixa etária classificam seu estado de saúde pior 

do que os homens (SAMPAIO, 2007; PIMENTA et al., 2008). Estudos realizados 

com outros instrumentos também apontam essa diferença (CIESLAK et al., 

2007; CIESLAK et al., 2012; CARVALHO M V et al., 2013; MELO, 2016). Por 

outro lado, existem estudos que revelam o oposto, apontando as mulheres com 

maiores escores sobre a QV (MOREIRA et al., 2019).  

Os altos valores encontrados no domínio da capacidade funcional foram 

muito altos para ambos os sexos (93,75 + 8,60 e 86,25 + 19,07). Este tópico faz 

referência a possibilidade de execução de diversas atividades sem restrições 

relacionadas a saúde. Uma possível justificava do fato seria a associação com a 

elevação dos níveis de atividade física e, por consequente, da saúde (MENDES 

NETTO et al., 2012; MOREIRA et al., 2019).  

Por outro lado, a vitalidade foi a variável que apresentou menores valores em 

ambos os grupos (56,50 + 13,78 e 45,75 + 24,77). Este ponto tem ligações com 

aspectos emocionais, mas sofre influências dos aspectos físicos (FAVARATO, 

2006).  Estes índices baixos possivelmente estão ligados com a insatisfação no 

ambiente de trabalho, o que afeta a efetividade neste e afeta fatores relacionados 

a este domínio (DA FONSECA CAVALCANTE et al., 2018). 
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Estes dados gerados a partir do questionário SF-36 servem de base cientifica 

para que possam ser realizadas reflexões acerca da necessidade de remanejo 

de métodos de abordagem da saúde pública, bem como fomentam horizontes 

para políticas públicas que englobem questões, tanto na esfera individual quanto 

no viés coletivo, ligadas a saúde de forma mais focalizada e especifica, garantido 

ações de promoção da saúde e prevenção de complicações associadas a 

comorbidades (MORESCHI et al., 2018).  

Carvalho B F et al (2021), em seu estudo sobre políticas públicas de 

habitação e suas conexões com os níveis de qualidade de vida, ressalta a 

carência de intervenções adequadas no âmbito da QV, como aponta no trecho 

citado:  

Estudos na área do planejamento urbano e da saúde (Ferreira, 

2012; Gordia; Quadros; Campos, 2009) apontam, historicamente, que 

os brasileiros que vivem em condições socioeconômicas 

desprivilegiadas tendem a habitar regiões periféricas, ambientes de 

altos índices de criminalidade e precário acesso ao sistema 

educacional e à saúde, além de vivenciarem poucas  oportunidades  de  

lazer e limitado acesso à alimentação saudável ou a novas tecnologias. 

(Carvalho B F et al., 2021, p. 12 e 13). 

 Então a avaliação da qualidade de vida possibilita uma perspectiva 

integral, levando em conta o bem-estar, através das análises dos diversos 

domínios e aspectos individuais, além da percepção subjetiva da saúde. Sendo 

assim, torna-se uma ferramenta importante no sentido de ordenar e delinear 

ações de intervenção em saúde e políticas públicas eficazes (GOMÉZ & 

CABALLERO, 2021). 

Por fim, os resultados do presente trabalho revelaram bons valores 

relacionados ao agrupamento físico, com destaques a capacidade funcional e 

limitações por aspectos físicos, tendo como ressalva os níveis do estado geral 

de saúde para ambos os sexos e no domínio da dor sendo desfavorável para o 

grupo de mulheres. Por outro lado, no agrupamento mental houve uma baixa 

pontuação, com destaques para a vitalidade e saúde mental para ambos os 

sexos e limitações por aspectos emocionais nos indivíduos do sexo feminino. 
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Entretanto, existe uma ressalva com relação ao domínio dos aspectos sociais 

que apresentaram valores satisfatórios. 

  Em conclusão, as informações levantadas por este estudo devem ser 

ponderadas com um olhar crítico, visto que seguem uma amostragem por 

conveniência, podendo não revelar exatidão quanto aos valores proporcionais a 

população total investigada, impossibilitando a generalização para outros 

trabalhos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar dos referidos contrassensos no que tange a conceituação da QV e, 

por consequência, as dificuldades enfrentadas no processo de mensuração 

deste termo, o presente estudo apresenta mais uma abordagem, agregando 

saberes e gerando contribuições para um horizonte de definições e avalições da 

qualidade de vida. Além disso, o estudo proporcionou informações que podem 

ser correlacionadas e utilizadas como referencial para estruturação de políticas 

públicas mais eficientes, ações assistenciais e intervenções no processo 

saúde/doença, garantido condições de acesso da população a eventos culturais 

e espaços de lazer, a felicidade, a liberdade, ao bem-estar e gerando satisfação 

nestes indivíduos. 

 Através dos resultados proporcionados por esta pesquisa é possível concluir 

que os adultos apresentaram níveis satisfatórios de qualidade de vida nos 

aspectos do agrupamento físico, com exceção do estado geral de saúde para 

ambos os sexos e no domínio da dor para mulheres. Já o agrupamento mental 

os escores foram abaixo do esperado, em especial para vitalidade e saúde 

mental em ambos os sexos e limitações por aspectos emocionais no grupo 

feminino.  Entretanto, o domínio dos aspectos sociais não seguiu a mesma curva, 

apresentando valores altos. Em suma, houve diferenças estatísticas 

significativamente nos domínios do estado geral de saúde, dor, aspectos socias 

e vitalidade.  

Por fim, sugere-se que sejam realizados mais estudos acerca do 

mapeamento desta variável no território que abrange o atual trabalho, levando 

em conta o cálculo amostral adequado e outros indicadores 

associados/interferentes na qualidade de vida. Também, surge a necessidade 

de mais investigações ligadas aos motivos dos baixos escores apresentados 

pelos indivíduos nos aspectos psicológicos observado neste levantamento, 

buscando sanar a origem causadora deste problema.  
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ANEXO A 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36 - Versão Brasileira 
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ANEXO B  

Tabela de ponderação dos dados  
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu sou participante voluntário no estudo sobre o Perfil da Qualidade de Vida de 

Adultos, cedendo todas os dados fornecidos para a pesquisa.  

Todas as informações necessárias a respeito do trabalho e da avaliação foram 

expostas pelo aplicador e acadêmico Rodrigo de Carvalho Niro do curso de 

Bacharelado em Educação Física da UFPR, sob orientação do professor Dr. 

Fabricio Cieslak.  

A participação não acarreta em quaisquer prejuízos para o participante e sua 

identidade será preservada.  

 

Curitiba, __________________ de 2021. 

 

 

Assinatura do voluntário 

____________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 


