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RESUMO

O presente estudo aborda a percepção subjetiva de saúde e qualidade de vida associada ao estilo de vida de adolescentes (comumente, nesta 
fase da vida, ocorre o primeiro contato com hábitos negativos e fatores de risco que estão diretamente relacionados a doenças crônicas na fase 
adulta, afetando diretamente a saúde e qualidade de vida dos indivíduos), com o objetivo de avaliar o estilo de vida e identificar os aspectos mais 
relevantes e a influência de tais aspectos em relação a saúde e qualidade de vida dos adolescentes. O estilo de vida dos adolescentes possui 
tendência a maiores índices relacionados à percepção negativa e a comportamentos de risco, evidenciando aspectos negativos diretamente 
relacionados à saúde e à qualidade de vida. Foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva, com 50 estudantes, sendo 25 do sexo feminino (F) 
e 25 do sexo masculino (M), matriculados no ensino médio, de uma escola da rede pública, situada na zona sul da cidade de São Paulo. O 
instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o Perfil do Estilo de Vida – Adolescente, composto por 15 perguntas agrupadas em 5 
componentes específicos, aplicado em sala de aula após orientações relacionadas ao preenchimento adequado. A análise de dados foi realizada 
por meio de estatística descritiva, sendo utilizado o teste t de Student para amostras independentes para comparar os componentes entre os 
sexos, com nível de significância abordado no estudo de p < 0,05. A análise dos dados foi realizada por meio do Microsoft Excel® 2016 e do 
software estatístico BioEstat 5.3. Foram encontrados resultados significativos nos componentes atividade física e comportamento preventivo. F 
apresentou média de 1,667 no componente atividade física, valor consideravelmente menor em comparação com a média de M neste mesmo 
componente, de 2,187. Dentre as perguntas pertencentes a este componente, a que apresentou resultados com maior disparidade entre os sexos 
está relacionada à prática de algum tipo de exercício físico, esporte, dança ou luta fora da educação física escolar, no qual 40% de F referiu nunca 
praticar, enquanto somente 12% de M referiu o mesmo comportamento. O componente comportamento preventivo também apresentou 
resultados significativos, no qual F apresentou melhor percepção em comparação a M, com médias de 2,547 e 2,24 respectivamente. M tende a 
evitar com menor frequência situações de risco e pessoas violentas, assim como também conhece/evita menos os malefícios do fumo, álcool e 
outras drogas em comparação F. Os componentes alimentação, relacionamentos e controle do estresse não apresentaram diferenças
significativas entre os sexos, porém é importante salientar que o componente alimentação foi o que apresentou menor média dentre todos, tanto 
masculino como feminino. Porém, adolescentes de ambos os sexos apresentam resultados negativos em relação a alimentação, especificamente 
quanto a ingestão frequente de frituras e alimentos gordurosos. Adolescentes do sexo feminino apresentam comportamento negativo em relação 
ao componente atividade física, demonstrando maior tendência ao sedentarismo. Os adolescentes do sexo masculino, apesar de serem mais 
ativos fisicamente, apresentam com maior frequência hábitos vinculados a comportamentos de risco relacionados a violência, bebidas, cigarro e 
drogas. O estudo conclui, com base nos componentes do estilo de vida avaliados, que a percepção de saúde e qualidade de vida tem prevalência 
positiva dentre os adolescentes, apresentando maior prevalência positiva em estudantes do sexo masculino em comparação ao sexo feminino. 
Neste contexto, ações de incentivo a aquisição de comportamentos saudáveis deverão ser propostos e incentivados na adolescência, além disso, 
os resultados evidenciados poderão referenciar novos estudos relacionados ao tema “saúde e qualidade de vida”.
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