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RESUMO

O presente trabalho objetivou conhecer a associação entre o nível de atividade
física e o nível da qualidade de vida dos carteiros da cidade de Ponta Grossa. A
amostra é composta por 62 carteiros, sendo 09 do sexo feminino e 53 do sexo
masculino, e em média de 36 ±8,86 anos, distribuídos em quatro Centros de
Distribuição Domiciliar (CDD), o tempo de trabalho dos carteiros nos Correios foi de
9 ±6,99 anos. Foram ministrados dois questionários, o IPAQ-versão 6 e WHOQOLBreef, para nível de atividade física e qualidade de visa consecutivamente. A
comparação entre os escores do WHOQOL não apresentou diferença estatística
entre o nível de atividade física dos carteiros. Ou seja, no caso estudado ser mais
ativo fisicamente não influencia nos escores de qualidade de vida. Isto pode ter
ocorrido devido a grande parte da amostra ser fisicamente ativa e não ter sido
encontrado nenhum indivíduo sedentário.
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Atividade Física, Carteiros.
ABSTRACT

This study aimed to ascertain the association between the level of physical activity
level and quality of life for postmen of the city of Ponta Grossa. The sample is
composed by 62 postmen, with 09 female and 53 male, and an average of 36 ± 8.86
years, divided into four distribution centers Residential (CDD), the working time of
postmen in post was , 9 ± 6.99 years. They were given two questionnaires, the
IPAQ-version 6 and WHOQOL-Breef for physical activity level and quality of aims
consecutively. The comparison between the scores of WHOQOL showed no
statistical difference between the level of physical activity of postmen. That is, in the
case study to be more physically active does not influence the scores for quality of
life. This may have occurred due to large part of the sample being physically active
and have not found any individual sedentary.
Key words: Quality of Life, Physical Activity, postmen.

INTRODUÇÃO
A atividade laborativa desempenha um papel importantíssimo quanto à
qualidade de vida dos indivíduos de uma sociedade. Segundo Burton citado por Rio
Branco (2006), existe uma proporcionalidade inversa entre a produtividade do
funcionário e os níveis de exposição aos diversos fatores de risco tais como stress

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

excessivo, pressão sanguínea elevada, uso de tabaco, distúrbios osteoarticulares
da coluna vertebral, sobrepeso e obesidade, abuso de álcool, depressão, problemas
de saúde mental, entre outros.
Dentro do contexto de Qualidade de Vida (QV) encontramos a seguinte
afirmação, Minayo citado por Rio Branco (2006), considera como Qualidade de Vida
boa ou excelente "aquela que ofereça um mínimo de condições para que os
indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades,
sejam estas: viver, sentir ou amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo
ciência ou artes".
Na literatura encontramos diversos estudos que levam a relacionar o nível de
atividade física á QV. Por exemplo, Koslowsky (2004) em seu estudo bibliográfico
sobre a atividade física e qualidade de vida relata que “o corpo com o físico
saudável, reforça a auto-estima do indivíduo, relacionando uma melhor imagem
corporal e também cria em si mesmo, uma sensação de estar vivendo um estilo de
vida saudável, resultado de uma maior autonomia física e uma funcionalidade motriz
satisfatória.”
Para Cunha et al (2008), a incorporação da atividade física como hábito
contribui efetivamente para o controle do peso corporal, podendo também atenuar o
estresse emocional e outros fatores psicossociais relacionados à obesidade.
Renomados estudos citados por Gordia (2008) consideram que a atividade
física pode causar melhora na qualidade de vida. Isso se dá pela conseqüência da
melhor manutenção e melhoria da saúde dos indivíduos ativos.
Almeida et al (2004), menciona que estudos epidemiológicos vêm
demonstrando expressiva associação entre estilo de vida ativo, menor possibilidade
de morte e melhor bem estar. A ação benéfica da atividade físicas pode ocorrer de
forma direta, como um fator de proteção independente dos demais ou indireta,
interagindo positivamente com outros fatores de risco para doenças crônicodegenerativas. Havendo aumento das capacidades cardíaca e pulmonar, assim
como maior eficiência do sistema músculo-esquelético, refletindo em um bom
estado geral do organismo.
A atividade física está presente em todo o cotidiano do ser humano, em
alguns aspectos de maneira mais expressiva ou menos expressiva, algumas
profissões são mais ligadas ao trabalho corporal enquanto outras nem tanto, em
meio a esta constatação nos deparamos com a atividade desempenhada pelos
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carteiros. Profissão que é culturalmente conhecida como muito ativa, porém isso
tem mudado desde o avanço dos sistemas logísticos. Com isto houve uma
necessidade de agilizar as entregas para acompanhar a demanda e o processo
imposto por esse avanço.
Anos atrás, os carteiros não eram auxiliados por veículos automotores, estes
faziam as entregas de correspondências e encomendas a pé ou de bicicletas,
diferente da atualidade, em que grande parte destes profissionais realiza o trabalho
com o auxílio de veículos motorizados. Perante esta transição é propício consultar
esta população para desvendar as influências desta mudança, e possivelmente
comparar as atuais formas de entrega.
O presente trabalho objetivou conhecer a associação entre o nível de
atividade física e o nível da qualidade de vida dos carteiros da cidade de Ponta
Grossa.

MÉTODOS
Este trabalho foi realizado através de um estudo transversal com uma
amostra de 62 carteiros da cidade de Ponta Grossa – PR, sendo 09 do sexo
feminino e 53 do sexo masculino, e em média de 36 ±8,86 anos, distribuídos em
quatro Centros de Distribuição Domiciliar (CDD), o tempo de trabalho dos carteiros
nos Correios foi de 9 ±6,99 anos, conforme tabela 2.1.
Os participantes receberam os questionários WHOQOL-Bref (World Health
Organization Quality of Life) e IPAQ -versão 6 (International Physical Activity
Questionaire)

no

próprio

local

de

trabalho

devolvendo-os

respondidos

aproximadamente dois dias depois.
Os dados foram tabulados e analisados no programa Windows Excel 2003.

Tabela 2.1 – Descrição da Amostra

Variáveis
Idade Média em Anos
Tempo Médio de Trabalho nos
Correios

Geral

Homens

Mulheres

(n=62)

(n=53)

(n=9)

36 ±8,86

37 ±9

33 ±8

9 ±6,99

9 ±7

8 ±5,6
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RESULTADOS
O nível de atividade física dos indivíduos estudados, obtido através do IPAQ,
mostrou que 46,7% dos indivíduos são Ativos e Muito Ativos, 6,45% são
Irregularmente Ativos e não houve ocorrência de indivíduo completamente
sedentário.

Tabela 3.1 – Nível de atividade física da amostra obtida através do IPAQ

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA

%

n

Muito ativo

46,70

29

Ativo

46,70

29

Irregularmente Ativo

6,45

4

Analisando a média dos entrevistados, a Qualidade de Vida apresentou
através do WHOQOL um escore máximo para o Domínio Social de 71,67 ±14,11
seguido pelo Domínio Ambiental 70,94 ±8,72 e Domínio Físico 69,11 ±9,83 e score
mínimo para o Domínio Psicológico de 56,67 ±9,06.

Tabela 3.2 – Score médio referente á QV obtido pelo Whoqol-breef.
Domínios Whoqol
DOMÍNIO FÍSICO

Score Médio da Amostra
para o Whoqol-breef
69,11 ±9,83

DOMÍNIO PSICOLÓGICO

56,67 ±9,06

DOMÍNIO SOCIAL

71,67 ±14,11

DOMÍNIO AMBIENTAL

70,94 ±8,72

Entre os domínios referentes á Qualidade de Vida encontramos valores
médios que foram relacionados ao nível de atividade física. Para esta comparação
não foi encontrada diferença significante entre os domínios do Whoqol-breef para o
nível de atividade física.
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Tabela 3.3 – Níveis de Atividade Física relacionados aos Domínios da Qualidade de Vida.

NÍVEL DE AF- IPAQ /
DOMÍNIOS QV WHOQOL-breef

Muito ativo

Irregularmente

Ativo

Ativo

Média

DP

Média

DP

Média

DP

Domínio Físico

68,75

6,76

67,60

8,90

72,32

3,42

Domínio Psicológico

62,50

5,89

55,06

8,81

52,08

7,98

Domínio Social

70,83

8,33

73,51

13,04

68,75

7,98

69,53

2,99

70,09

8,73

68,75

4,42

Domínio Meio
Ambiente

A comparação entre os escores do WHOQOL não apresenta diferença
significativa entre o Nível de Atividade Física dos carteiros. Ou seja, no caso
estudado ser mais ativo fisicamente não influencia nos escores de qualidade de
vida.
Isto pode ter ocorrido devido a grande parte da amostra ser fisicamente ativa
e não ter sido encontrado nenhum indivíduo sedentário.

CONCLUSÃO
A qualidade de vida associada ao trabalho pode trazer benefícios tanto ao
trabalhador quanto á empresa que o emprega. No caso deste estudo observamos
que a atividade física realizada pelos carteiros da cidade de Ponta Grossa nada tem
a ver com a sua Qualidade de Vida.
O fato de não encontrar na amostra nenhum indivíduo sedentário também
pode ter interferido no resultado alcançado.
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