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INTRODUÇÃO

Qualidade de Vida é definida pela Organização Mundial da Saúde e

WHOQOL GROUP, 1995, como sendo “A percepção do indivíduo de sua

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e

preocupações”. Tal conceito está presente em inúmeros eventos na vida de

todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Considerando que os hábitos e

práticas de saúde são formados precocemente na vida, as crianças devem

ser motivadas a desenvolver atitudes positivas em relação à saúde. Por isso,

ações educativas em prol da saúde, desde a infância, representam

estratégias válidas para promover e educar as crianças para a saúde.

Portanto, no âmbito escolar e nos demais espaços sociais é possível

aproveitarmos o alcance e riqueza do jogo, enquanto fenômeno social, para

sensibilizar crianças e jovens para uma alimentação saudável e equilibrada,

estilo de vida mais ativa e, desta forma, propiciar mudanças nos hábitos e

na qualidade de vida.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste numa pesquisa de campo, que é caracterizada

segundo Lakatos e Marconi (1999, p.85) como “observação de fatos e

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles

referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para

analisá-los.” Dessa forma foi aferida a sensação subjetiva de qualidade de

vida e bem-estar de 122 escolares do segundo ciclo do Ensino Fundamental,

por meio de auto-avaliação: a Escala de Qualidade de Vida (AUQEI) e

WHOQOL-BREF para crianças de 10 à 15 anos, após a participação em

uma atividade pedagógica lúdica, descrita a seguir.

O circuito Ciência-Saúde consiste em quatro estações temáticas:

Neurociência, Avaliação Física, Qualidade de Vida e Mitos da Saúde,

(fotos). Cada uma destas coordenadas por um monitor responsável pelo

desenvolvimento de atividades lúdicas, com a finalidade de estimular as

crianças a pensar e discutir sobre os temas tratados

RESULTADOS

O gráfico 1, referente aos resultados da Escala de Qualidade de Vida

(AUQEI) indica que 20% dos participantes obtiveram nota de corte menor

ou igual a 48, demonstrando qualidade de vida classificada como

prejudicada. Enquanto que 80% alcançaram nota de corte superior a 48,

indicando qualidade de vida satisfatória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS     

Diante dos resultados relatados, é possível inferir que a maioria dos alunos

avaliados neste estudo apresenta qualidade de vida satisfatória, sendo esta

representada por aspectos como a saúde, família, meio-ambiente e escola, o

que permite analisar que hábitos saudáveis, relações interpessoais estão

diretamente relacionados com a qualidade de vida. Estes temas são tratados

no Circuito Ciência-Saúde, uma atividade lúdica de intervenção

pedagógica, que de maneira divertida e criativa, apresenta para as crianças e

pré-adolescentes que é perfeitamente possível aprender sobre saúde e

hábitos saudáveis de vida, de forma lúdica e prazerosa, cujas estratégias

podem incluir jogos e brincadeiras.
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GRÁFICO 2 - MÉDIA  DOS RESULTADOS DAS QUESTÕES 

DA ESCALA AUQEI

O gráfico 2 indica as médias dos resultados das questões da escala

AUQUEI, apontando maiores resultados para (Q7) período do recreio

escolar, (Q11) aniversário, (Q21) durante as férias, (Q25) quando estão com

avós, referentes em sua maioria a momentos de socialização e brincadeiras.

Da mesma maneira, os escores foram menores, para as questões

relacionadas às consultas médicas (Q8), à hospitalização (Q14), ao ato de

tomar remédios (Q20) e a estar longe da família (Q23).

O questionário WHOQOL-BREF foi respondido por 31 crianças de 13 a 15

anos e conforme mostra abaixo, o gráfico 03, os maiores índices

encontrados nas respostas se referem aos sentimentos positivos, relações

pessoais, ambiente do lar e cuidados de saúde, significando que as crianças

atribuem grande valor a tais fatores, possibilitando inferir que estes podem

estar relacionados diretamente com a sua qualidade de vida. Novamente, os

menores escores estão entre aspectos relacionados à dor e desconforto, uso

de medicamentos e sentimentos negativos.

GRÁFICO 3 – RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS WHOQOL BREEF 


