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INTRODUÇÃO 
 

  O atletismo foi o primeiro esporte do qual se tem notícia na história da humanidade. Sua prática traz benefícios à maioria dos componentes estruturais 

e funcionais do corpo. As maiores controvérsias acontecem quando comparamos o homem e a mulher em aspectos como os físicos e os psicológicos. A 

preocupação com o conceito qualidade de vida (QV) refere-se a um movimento das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros, tais 

como: aspectos emocionais e vitalidade. Entre os instrumentos utilizados para mensurar a qualidade de vida encontra-se o questionário SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey) o qual relaciona a qualidade de vida a alguns domínios. Nos aspectos emocionais é avaliado o 

desânimo, a ansiedade, o esgotamento, entre outros. Já o domínio vitalidade mensura a força vital, a energia desprendida para realização de atividades ou o 

estado de saúde encontrado. A presente pesquisa teve como objetivo comparar a qualidade de vida entre os gêneros de atletas de atletismo em relação aos 

aspectos emocionais e a vitalidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Participantes 

 Participaram do estudo 80 atletas de elite de um clube de atletismo do 

interior de São Paulo, sendo 39 do sexo feminino e 41 do sexo masculino, 

com idades entre 17 e 38 anos.  

 Instrumento 

 O Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey 

(SF-36): É um questionário multidimensional formado por 36 itens, 

englobados em 8 escalas: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. Tal instrumento apresenta um escore final de 0 a 100, no qual zero 

corresponde a pior estado geral de saúde e 100 a melhor estado de saúde. E é 

atualmente um dos instrumentos mais conhecidos e difundidos na área da 

saúde, já traduzido e validado para o português.  

 Procedimentos 

 A proposta de intervenção consistiu em aplicação do questionário SF-36 

para avaliação dos domínios: aspectos emocionais e vitalidade, no período de 

junho a setembro de 2011. 

CONCLUSÃO 

 O termo qualidade de vida é muito amplo e sua classificação depende de um referencial relacionado aos vários âmbitos da vida do homem. Assim é 

dada a importância do trabalho multidisciplinar no esporte de alto rendimento, pois a qualidade de vida de um bom atleta precisa estar sempre equilibrada 

entre o físico e o emocional. Com isso, de acordo com os dados da pesquisa, pode-se concluir que apesar das atletas do sexo feminino mostrarem melhores 

resultados relacionados a vitalidade, este não foi um fator determinante para que elas tivessem melhores aspectos emocionais. 
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RESULTADOS 
 

  Quando analisados os resultados referentes aos aspectos emocionais 

observou-se que os atletas masculinos obtiveram média superior às atletas, 

sugerindo que possuem melhor qualidade de vida devido à menor 

interferência dos aspectos emocionais no dia-a-dia. Considerando que 

quanto maior a vitalidade, melhor a qualidade de vida, os dados apontam 

que nessa dimensão as atletas apresentaram melhores índices.  
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Componentes 

 
Feminino 

 
 

(Média ±  Desvio 
Padrão) 

 
Masculino 

 
 

(Média ± Desvio 
Padrão) 

 
 

p-valor 
 

 
Vitalidade 

!

 
71,92 ± 14,43!

69,76 ± 18,02!

 
<0,00*!

 
Aspectos 

emocionais!
83,76 ± 31,91! 84,12 ± 32,72!

 
<0,00*!
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