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RESUMO 
Introdução: Diante da enorme desigualdade social presente no País, a qualidade de 
vida é um indicador importante para mensurar a percepção do indivíduo diante de sua 
posição na vida. Objetivos: Mensurar a qualidade de vida, através da pesquisa de 
campo em uma comunidade. Apresentar aos órgãos públicos e propor políticas 
públicas que possam ir ao encontro das necessidades dos moradores, baseando-se 
nos indicadores de qualidade de vida. Metodologia: Pesquisa científica baseada em 
uma comunidade conhecida como “Areião”, localizada no Município de 
Carapicuíba/SP. O instrumento utilizado foi o questionário WHOQOL-Bref Port. Os 
dados qualitativos foram coletados durante a pesquisa de campo, através de 
entrevistas. Seguiu-se o contido na Resolução CNS nº 466/2012. Desenvolvimento: 
Um morador da comunidade foi convidado para exposição do projeto de pesquisa e 
foi-lhe solicitado a retransmitir aos demais moradores da comunidade. No dia 
19/07/2014, foram feitos esclarecimentos pormenorizados e aplicação dos 
questionários e coleta dos dados quantitativos (n=54). Os dados qualitativos foram 
obtidos durante as entrevistas com os moradores, além da percepção dos próprios 
alunos pesquisadores. Resultados preliminares: Os moradores não possuem uma 
verdadeira percepção da realidade que vivem no que se refere a qualidade de vida, 
visto que a média foi de 3,03 (dp±0,82), classificado como regular segundo a OMS. O 
domínio físico apresentou média de 3,07 (dp±0,59), domínio psicológico (3,52 
dp±0,56), domínio das relações sociais (3,64 dp±0,93), domínio meio ambiente (2,23 
dp±0,65), a percepção da qualidade de vida (2,64 dp±0,91) e a satisfação com a saúde 
(3,11 dp±1,31). Constatou-se a necessidade de apresentação dos resultados à 
comunidade e aos órgãos públicos locais com as propostas de políticas públicas 
capazes de melhorar a qualidade de vida dos moradores. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, estabelece em seu art.5º, os direitos e garantias 

fundamentais1. Infelizmente, a desigualdade social gera, por vezes, a dificuldade em 

atender a todos os direitos previstos na Carta Magna. 

Ao residir em uma favela, o morador sente-se excluído e não se sente um cidadão2. 

Com o tempo, os moradores percebem que o aglomerado de pessoas vivendo em 

condições parecidas de precariedade funcionam como um elemento de equilíbrio em 

situações de crise e um apoio funcional para pequenas dificuldades3. 

Sabe-se que um instrumento eficaz para avaliar a percepção das pessoas sobre o 

grau de dificuldade em que vivem é a avaliação da qualidade de vida4.  

Dessa forma, diante da desigualdade social presente no País e as necessidades 

básicas aparentemente apresentadas pelas pessoas, uma pesquisa científica 

baseada em uma comunidade foi realizada, com o objetivo de avaliar a qualidade de 

vida dos moradores locais. 

OBJETIVOS 
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Quantificar a qualidade de vida dos moradores de uma “comunidade”. Entrevistar os 

moradores a fim de obter dados qualitativos. Apresentar os resultados ao órgão 

público local (prefeitura) e propor políticas públicas para melhoria na condição de vida 

dos moradores da comunidade. Proporcionar aos pesquisadores um trabalho de 

campo capaz de levá-los a reflexão sobre as desigualdades sociais do País. 

Conscientizar os pesquisadores de que a pesquisa científica deverá, sempre que 

possível, propor medidas que resultem em melhorias para a sociedade. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa científica baseada em uma comunidade conhecida como 

“Areião”, localizada no Município de Carapicuíba/SP. O instrumento para avaliar a 

qualidade de vida foi o questionário WHOQOL-Bref em português5, composto por 26 

questões. Os dados qualitativos foram obtidos durante a pesquisa de campo, através 

das entrevistas com os moradores da comunidade. Todos requisitos previstos na 

Resolução CNS nº 466/2012 foram seguidos. 

DESENVOLVIMENTO 

Uma moradora da comunidade foi convidada para conhecer o projeto de pesquisa. 

Posteriormente foi convidada a retransmitir aos demais moradores da comunidade. 

No dia 19/07/2014, uma pesquisa de campo foi realizada na comunidade, para 

esclarecimentos pormenorizados e aplicação dos questionários (n=54 famílias). Os 

dados qualitativos foram obtidos durante as entrevistas com os moradores, além da 

percepção dos próprios alunos pesquisadores. 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Nota-se que os moradores não possuem uma percepção da qualidade de vida que 

possuem na comunidade, tendo em vista que as condições de vida das pessoas que 

ali residem possuem características semelhantes.2  

Tabela 1: Características gerais da amostra 

_______________________________________________________ 
Idade        N 

Média                  54 (dp±6,4) 
Sexo 

Homens/mulheres     30/24 
Estado Civil    

Solteiros                  18 (33,33%) 
Casados      20 (37,03%) 
Viúvos        1 (1,85%) 
Separados      15 (27,77%) 
Nível de Escolaridade 

Analfabeto      3 (5,55%)     
I Grau       28 (51,85) 
II Grau       23 (42,59%) 
III Grau       0  

_______________________________________________________ 
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Analisando-se os dados quantitativamente, segundo a classificação da Organização 

Mundial da Saúde, os moradores possuem uma qualidade de vida regular.  

Tabela 2: Qualidade de Vida da Comunidade do “Areião” em Carapicuíba/SP 
______________________________________________________________ 
Domínios   Média   Desvio Padrão 
Físico    3,07    0,59 
Psicológico   3,52    0,56   
Relações Sociais  3,64    0,93 
Meio Ambiente               2,23    0,65 
Percepção Qualid Vida*             2,64    0,91 
Satisfação    3,11    1,31 
GERAL                3,03    0,82 
______________________________________________________________ 
*percepção da qualidade de vida 
 

Durante a pesquisa de campo constatou-se diversas dificuldades, desde saneamento 

básico, ausência de ônibus escolar, até falta de coleta de lixo, residências localizadas 

sobre um “lixão” municipal, excesso de animais, falta de iluminação pública, dentre 

outros problemas. Há necessidade de elaboração das políticas públicas necessárias 

para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e posterior apresentação ao 

órgão público local. 
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