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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo verificar o efeito das atividades aquáticas como
meio de promoção da saúde e qualidade de vida dos funcionários da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Utilizou-se o questionário
WHOQOL – BREF desenvolvido pelo grupo de estudos sobre qualidade de
vida da Organização Mundial da Saúde. O questionário revelou uma pontuação
de 66,54 no domínio físico, 63,17 no domínio psicológico, 61,44 no domínio
relações pessoais e fugindo da média, uma pontuação de 71,08 no domínio
meio ambiente. Nos domínios físico, psicológico e relações pessoais obteve-se
uma média boa, mas com necessidade de melhor ao longo da pratica das
atividades propostas. Destacou-se o domínio meio-ambiente, obtendo um
resultado muito além, surpreendendo pela sua média acima dos outros
domínios. Demonstrou-se a interligação entre os fatores do cotidiano com a
qualidade de vida pela prática da natação e hidroginástica, fato esse que
contribuiu com a promoção de saúde nos indivíduos praticantes.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of water activities as a means of
promoting health and quality of life of employees at the State University of
Ponta Grossa (UEPG). We used the questionnaire WHOQOL - BREF
developed by the group of studies on quality of life of the World Health
Organization The questionnaire revealed a score of 66.54 in physical,
psychological field in 63.17, 61.44 in personal relationships and fleeing the
average, a score of 71.08 in the field environment. In areas physical,
psychological and personal relationships were obtained by an average sound
but in need of best practices throughout the activities proposed. Stood out to
field the environment, getting an outcome far beyond, surprising for its above
average in other areas. It was evident the link between the factors of daily life
with the quality of life by the practice of swimming and Hidro, a fact that has
contributed to the promotion of health practitioners in individuals.
Key words: quality of life, swimming, Hidrogymnastics.
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INTRODUÇÃO
Com o passar dos tempos os seres humanos têm percebido que suas
vidas e a maioria de seus problemas estão relacionadas a inúmeros fatores
como relações pessoais, saúde, problemas financeiros, trabalho, etc.; e que
tais fatores tem influenciado significativamente no dia – a – dia dessas
pessoas, assim tem se buscado uma possível solução para tais problemas, e a
Educação Física como uma área da saúde tem se mostrado um caminho para
a possível solução desses problemas que estão relacionados com a qualidade
de vida das pessoas.
A qualidade de vida segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde)
refere-se à “percepção do individuo na sua posição na vida no contexto da
cultura e sistema de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações”.
Como auxilio da maioria dos meios de comunicação (TV, internet, rádio,
etc.) a maioria da população tem consciência que a prática regular de atividade
física pode melhorar sua qualidade de vida, mas o que poucos sabem é que
qualidade de vida não é somente estar bem fisicamente, mas sim em outros
fatores dependendo de pessoa para pessoa, fatores estes sendo: ideais dos
sonhos, da busca da própria dignidade, da fase em que esta vivendo,
valorizando o bem-estar, da expectativa em relação ao futuro, priorizando o
trabalho, almejando seus objetivos e necessidades humanas básicas para a
sobrevivência, da visão que se tem do mundo.
Segundo MATSUDO & MATSUDO (2002), afirmam que é importante
destacar que o hábito da prática de atividade física, associada a um estilo de
vida saudável, proporcionara conseqüentemente, melhoras nos padrões de
qualidade de vida.
Sabemos que a natação é uma das principais atividades físicas indicada
para todas as idades, tendo em vista sua excepcional característica de facilitar
a sensível auto-adaptação do esforço à capacidade de cada um dos seus
praticantes. Os benefícios da prática da natação não dependem apenas das
técnicas ou preparo físico. Desde a simples imersão, entram em funcionamento
os centros termo - reguladores do hipotálamo provocando uma aceleração da
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respiração e circulação, e conseqüentemente, uma maior oxigenação do
sangue, da nutrição geral dos tecidos a excitação do sistema nervoso. Temos
também a melhoria das qualidades físicas básicas como: equilíbrio,
flexibilidade, elasticidade, resistência muscular, coordenação, resistência
aeróbica, relaxamento e velocidade. Mas não podemos esquecer dos outros
benefícios proporcionados: o bom humor, integração à vida social, interesse
pelas coisas, motivação, auto - estímulo e apreciação da vida.
Por fim, pode-se supor que a prática de atividades físicas em meio
aquático tem se mostrado um importante instrumento para a manutenção de
qualidade de vida, pois, tais atividades trabalham o todo, o físico, o psicológico,
relações pessoais etc.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado na cidade de Ponta Grossa – PR e contou
com uma amostra de 32 (trinta e duas) pessoas, de ambos os sexos, com
idade entre 30 e 50 anos. Estas realizaram as atividades em meio aquático
(natação e hidroginástica) no Campus da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, 2 (duas) vezes por semana, sendo: terça-feira e quinta-feira com
duração de 1 (uma) hora-aula, com um total de 2 (duas) horas semanais.
Foi utilizado o questionário WHOQOL – BREF, desenvolvido pelo grupo de
estudos sobre Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde em 1995,
(FLECK et al., 2000), esse questionário menos complexo desenvolveu-se a
partir do WHOQOL – 100, um dos mais utilizados atualmente para a avaliação
da qualidade de vida (FLECK et al., 1999).
Esse questionário é composto por 26 questões e considera as duas
últimas semanas vividas. Duas questões referem-se à percepção individual a
respeito da qualidade de vida e as demais 24 estão subdivididas em 4
domínios:
Domínio I – Físico- destaque nos seguintes aspectos: dor e desconforto,
energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana,
dependência de medicação ou de tratamentos e capacidades de trabalho.
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Domínio II – Psicológico- destaque nos seguintes aspectos: auto-estima,
imagem corporal a aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, religião e
crenças pessoais.
Domínio III – Relações Pessoais- destaque nos seguintes aspectos: relações
pessoais, apoio social.
Domínio IV – Meio Ambiente- destaque nos seguintes aspectos: segurança e
proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais:
disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e
habilidades, participação em oportunidades de recreação e lazer, ambiente
físico: poluição, ruído, clima e transporte (FLECK et al., 2006).
A coleta de dados foi realizada em outubro de 2008, na UEPG, por um
acadêmico do 4º ano do curso de licenciatura em Educação Física da
Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Para análise do questionário sobre qualidade de vida e interpretação dos
resultados obtidos foi utilizado o software estatístico SPSS 16.0.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O questionário demonstrou uma pontuação de 66,54 no domínio físico,
traduzindo a conscientização de que é necessária uma melhora na qualidade
de vida, a qual é proporcionada através da atividade física.
A pontuação dos domínios psicológico e relações pessoais foram 63,17 e
61,44, respectivamente, mostrando que há necessidade de mais atividades de
lazer dentre os participantes, causada pelo fato de gastarem suas horas vagas
vendo TV em suas casas ou fazendo outra atividade que alimente o
sedentarismo.
Vale ressaltar que o domínio meio ambiente foi muito além, de acordo com
a análise, com 71,08, o que nos surpreende indo contra o senso comum,
entretanto, nos mostra que há uma disponibilidade financeira reservada para
investir na promoção de saúde.
Fica assim evidente que a prática de atividades físicas em meio aquático se
mostra um importante instrumento para a manutenção de qualidade de vida,
pois, é interessante pela diversidade de benefícios proporcionado, seja em
relação a diferentes aspectos que vai de um simples movimento ao auge do
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divertimento e prazer, seja um bem estar físico e mental, ligados a outros
fatores como o aumento da auto-estima, a expansão do círculo social onde
novas amizades são feitas entre outros benefícios, proporcionando uma melhor
qualidade de vida e saúde àqueles que as praticam.

CONCLUSÃO
Conclui-se que através dos resultados do questionário e dos referenciais
bibliográficos pesquisados, o hábito de atividades como a natação e a
hidroginástica associadas a um estilo de vida saudável, influenciaram
positivamente proporcionando, conseqüentemente, melhoras nos padrões de
qualidade de vida. Sendo assim fica evidente que a participação desses
indivíduos no projeto foi de extrema importância para uma melhora em todos
ou alguns domínios utilizados no estudo.
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