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 “É estar bem consigo mesmo” 
 

 “É não ter doenças, ter muito dinheiro e paz” 
 

 “É poder fazer tudo pelo prazer de fazer” 
 

 “É ser feliz!” 



MULTIDIMENSIONAL 

SUBJETIVO DINÂMICO 

AUTO - AVALIAÇÃO 

COMPLEXIDADE 



 
 “É a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e 
sistemas de valores nos quais ele vive e 
em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”.                        
(Grupo WHOQOL (1994)) 
 



 
Qualidade de Vida é o resultado da 
mediação que fazemos entre aquilo 
que temos e aquilo que somos. 



 A hegemonia do 
TER sobre o SER 
 

 



 Conhecimento é mais que informação! 
 
 

 A construção do conhecimento é o 
elemento chave para a melhoria da 
QUALIDADE DE VIDA 
 



 Sabedoria é mais que conhecimento! 
 
 

 O informado (não potencializa a ação) 
 O conhecedor (potencializa a ação individual) 
 O sabedor (potencializa a ação coletiva) 

 



 Nesta perspectiva o CONHECIMENTO é o elemento 
básico da conquista da AUTONOMIA 
 

 AUTONOMIA: é a capacidade de auto gestão de sua 
vida no que se refere às suas escolhas individuais  
sabendo que estas ecoam na qualidade de vida em 
sua família, em seu bairro, em sua cidade e no nosso 
planeta! 



FÍSICO 

PSICOLÓGICO 

INDEPENDÊNCIA 
RELAÇÕES SOCIAIS ESPIRITUALIDADE 

AMBIENTE 

Dor e desconforto 
Energia e fadiga 
Sono e repouso 

Sentimentos positivos 
Pensar, aprender, memória, concentração 
Auto-estima 
Imagem corporal e aparência 
Sentimentos negativos 

Mobilidade 
Atividades da vida cotidiana 
Dependência de medicação 
Capacidade  de trabalho 

Relações pessoais 
Suporte (apoio) social 
Atividade sexual 

Segurança física e proteção 
Ambiente no lar 
Recursos financeiros 
Cuidados de saúde 
Novas  informações e habilidades 
Recreação e lazer 
Ambiente físico 
Transporte 

Espiritualidade/ 
 religião/crenças 
 pessoais 



 Fumante para a OMS é quem já fumou mais de 100 
cigarros e continua fumando. 

 Porto Alegre: 8,4% (fumam diariamente) e 10,5% 
(fumam eventualmente) 

 Salvador: 1,7% (fumam diariamente) e 6,4% (fumam 
eventualmente) (Fonte: “Drogas nas escolas” (UNESCO, 2002)) 

 Pesquisa: jovens do ensino médio em Campinas: 9% 
apresentavam alto risco de dependência à nicotina. O 
risco de dependência diminui com o aumento da prática 
de atividade física. 



 Secretaria Nacional Antidrogas (2005) cerca de 
12,3% dos brasileiros com idade entre 12 e 65 anos 
podem ser considerados DEPENDENTES de álcool.  

 Pesquisa Nacional (amostra: + de 4 milhões de 
jovens entre 13 e 18 anos) 

 Porto Alegre: 14,4% bebem regularmente 
 Manaus: 5,9% bebem regularmente 

(Fonte: “Drogas nas escolas” (UNESCO, 2002)) 

 Pesquisa: Jovens entre 18 e 25 anos, 20% deles 
apresentavam alto risco de dependência ao álcool.  
 



 O Brasil tem por volta de 19 milhões de idosos (acima 
de 60 anos). (IBGE, 2006). 

 92% vivem com menos de 5 salários. 
 2,5 milhões de idosos com mais de 80 anos. 
 Pesquisa: idosos com idade média de 85 anos 

possuem capacidade funcional diminuída em quase 
30%.  

 95,5% não conseguiam tomar banho sozinhos e mais 
de 91% não conseguiam subir e descer escadas. 
 



 50% do orçamento para pesquisa nos EUA são 
destinados para a indústria bélica (dados do Ministério 
das Relações Exteriores, 2007) 
 

 Segundo o SIPRI em 2005 os gastos militares no 
mundo foram da ordem de 1118 bilhões de dólares. 
 

 344 reais por ano para cada habitante do planeta! 



 Venda de armamentos:  Rússia: 31%; 
USA: 30%; França: 9%; Alemanha: 6%; 
Reino Unido: 4% 
 

 1 trilhão de dólares por ano são gastos 
em SUBORNOS ! (Instituto do Banco Mundial, 2003). 

 
 







 





 Max Born: 
 

    “Pense globalmente, 
     atue localmente” 



 As políticas públicas devem estar centradas 
no princípio do empoderamento através da 
construção do conhecimento e do uso 
sapiente deste. 
 

 Focar no desenvolvimento de programas para 
as crianças e os adolescentes para a 
consolidação de hábitos de vida saudáveis. 
 

 Programas de incentivo à prática da atividade 
física regular e orientada. 



  
“Nada é bastante para 
quem considera pouco  
o que é suficiente” 

 



 

  Consuma menos,  
usufrua mais! 
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