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Resumo: 
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento da produção científica em 
português sobre a Qualidade de vida em adolescentes. Para a etapa de coleta de 
dados utilizou-se as palavras-chave “Qualidade de Vida” AND “Adolescentes” na 
base de dados SciELO. Foram selecionados apenas artigos em português 
publicados no período de 2015 a 2019. A amostra foi composta por 64 artigos. No 
quinquênio pesquisado, as revistas científicas com mais artigos publicados foram: 
Jornal de Pediatria (11 ocorrências); Ciência e Saúde Coletiva (8 ocorrências); e 
Revista Paulista de Pediatria (7 ocorrências). O instrumento de coleta de dados mais 
utilizado foi o Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), presente em 11 artigos. A 
média anual de publicações entre os anos de 2015 a 2019 foi de 12,8 artigos, sendo 
que o maior número de publicações ocorreu nos anos de 2015 e 2018 (15 artigos), e 
o menor número de publicações ocorreu no ano de 2016 (10 artigos). Os resultados 
mais relevantes encontrados nos estudos analisados foram: a) 24 sessões de 
exercício aeróbico melhoraram a qualidade de vida de crianças com HIV (LIMA, 
2017); b) Alunos de escolas públicos urbanas são mais expostos ao estresse 
cotidiano e têm satisfação reduzida com domínios específicos da vida (ABREU et al., 
2016); c) O sobrepeso e obesidade impacta negativamente a qualidade de vida 
relacionada à saúde nos aspectos físicos e sociais (NASCIMENTO et al., 2016); d) O 
conhecimento foi indicado como um fator protetor contra o sedentarismo (CAMPOS 
et al., 2019) Os estudos analisados foram eficientes para o aprendizado sobre a 
Qualidade de Vida de adolescentes, bem como a compreensão de algumas 
doenças. Por fim, esta pesquisa observou que diversos estudos apontam a 
importância da atividade física na qualidade de vida de adolescentes. 
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