
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DOS ALUNOS DE PSICOLOGIATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CARLA CAMILA AMARAL RODRIGUES, LETÍCIA DE MENESES FREITAS, NAIARA
MORAIS MEIRA, PATRICIA GOMES LUCATELI
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAUDIA BORIM DA SILVAORIENTADOR(ES): 



 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida em estudantes 

universitários do curso de psicologia do primeiro e quarto ano de graduação do 

período noturno Para mensurar a percepção de qualidade de vida foi utilizado o 

World Health Organization Quality of Life- Bref( Whoqol – Bref) da Organização 

Mundial da Saúde – OMS e um Questionário de Caracterização Sócio demográfica 

com 28 questões com o objetivo de  verificar o impacto da rotina trabalho e/ou 

estudo na qualidade de vida dos estudantes, verificar quanto o tipo de transporte 

utilizado e tempo de locomoção  e se ambos interferem na qualidade de vida dos 

estudantes Universitários, o quanto atividades fora do horário de aulas como 

supervisão, estágios ou reuniões, se tornam um fator exaustivo no decorrer da 

graduação. Após a autorização do Comitê de Ética, os instrumentos foram aplicados 

em uma sala de primeiro ano e uma de quarto ano de forma coletiva num único dia. 

Foram utilizados na análise dos dados frequência, média e desvio padrão para 

descrever os resultados e os testes t de Student, U de Mann-Whitney, correlação de 

Pearson e Spearman utilizando o nível de significância de 0,05. Os resultados da 

pesquisa mostraram que não há diferença significativa entre os alunos dos dois anos 

comparados, que de um modo geral os alunos percebem sua qualidade de vida 

como boa, apresentando médias maiores que 50 em três dos quatro domínios, 

porém fatos da rotina do dia a dia e acadêmica podem gerar exaustão e fadiga, se 

analisarmos as facetas que medem qualidade de vida de forma geral. 

Palavras- chave: qualidade de vida, universitário, psicologia. 

Introdução 
 
Para mensurar a percepção de qualidade de vida em estudantes Universitários, 

temos que compreender o que é descrito como qualidade de vida.O conceito de 

qualidade de vida sofre mudanças com o decorrer do tempo e as necessidades da 

sociedade de um modo geral. Segundo Fleck et al. (1999) a primeira declaração 

empregada do termo Qualidade de vida foi pelo Presidente dos Estados, Lyndon 

Johnson em 1964,no qual começa a ser compartilhado por políticos, cientistas 

sociais, filósofo etc., pois o termo coloca na área de humanas a responsabilidade por 

descrevê-lo, uma vez que o saldo das casas bancárias não consegue se apropriar e 

mensurar a qualidade de vida. Segundo Fleck et al (1999), que traduziu para a 



 

língua portuguesa o Whoqol, um dos instrumentos mais utilizados do mundo para se 

medir qualidade de vida, qualidade de vida é “a percepção do indivíduo sobre a sua 

posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (p.20).  

Na atualidade a saúde é compreendida como consequência de uma complexa 

interação entre fatores sociais, ambientais, biológicos e psicológicos, ou seja, a 

saúde pode ser vista através do modelo biopsicossocial, em que diversos fatores 

interagem entre si e determinam o processo de saúde e doença (Calvetti, Fighera, 

Muller & Poli, 2006). A qualidade de vida permeia em todos estes fatores, sendo 

assim, qualquer uma dificuldade encontrada pelo individuo em um desses setores 

ocasiona uma alteração na percepção da sua qualidade de vida, podendo gerar 

ansiedade, estresse, fadiga, sofrimento entre outros.  

Tornar-se estudante universitário representa uma nova fase na vida de muitas 

pessoas. Essa nova fase implica em mudanças e uma adaptação a essa nova 

realidade que pode gerar ansiedade e até mesmo interferir no desempenho 

acadêmico (Schleich, 2006).  

Qualidade de vida de universitários, apesar de ser um tema já mais explorado 

em outros países, merece mais pesquisa no Brasil. De fato, a literatura brasileira na 

área é recente, mas, principalmente a partir de 2004, o assunto tem despertado o 

interesse de pesquisadores nacionais, em especial com amostras de estudantes da 

área da saúde (Catunda&Ruiz 2008).  

Entrar o ensino superior pode ser algo muito estressante para alguns 

estudantes, pois essa mudança na vida pode significar troca de status social 

(adolescente x adulto jovem), pode implicar em mudança de residência (sair da casa 

dos pais para morar em uma república), a busca por emprego para custear os 

estudos. Todas essas variáveis podem contribuir para a modificação da percepção 

da qualidade de vida do estudante. 

 

Objetivo 

 O objetivo da pesquisa foi medir a percepção de qualidade de vida em 

alunos de Psicologia do primeiro e quarto ano da graduação. 

 

 

 



 

Objetivos Específicos 

a) Verificar o impacto da rotina trabalho e/ou estudo na percepção de qualidade 

de vida dos estudantes; 

b) Verificar se existe diferença na percepção qualidade de vida dos iniciantes e 

dos alunos do quarto ano do curso de Psicologia; 

c) Verificar se o tempo de locomoção interfere na percepção de qualidade de 

vida do estudante Universitário; 

d) Identificar o quanto atividades fora do horário de aulas (supervisão, estágios 

ou reuniões), se tornam um fator exaustivo; 

Metodologia 

Este trabalho caracterizou-se por uma pesquisa de levantamento que 

segundo Gil (2002) “são extremamente úteis, pois proporcionam informações gerais 

acerca das populações (...) caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer” (pp. 50-51). O delineamento utilizado foi 

do tipo correlacional, existente quando duas variáveis estão relacionadas entre si 

(Gil, 2002). 

 

Desenvolvimento 

 Foram escolhidos para pesquisa os alunos do1° e 4° ano do curso de 

Psicologia de uma universidade particular que estudam no período noturno. 

 

Instrumentos 

Foram utilizados dois instrumentos: um questionário criado pelos 

pesquisadores e o WHOQOL-Bref. 

a) O questionário abordou informações socioculturais dos participantes 

como idade, gênero, ano de graduação e sobre sua rotina tanto 

acadêmica quanto pessoal. 

b) World Health Organizacional Quality of Life (WHOQOL-Bref):um 

instrumento criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

validado para avaliar a qualidade de vida dentro de uma perspectiva 

internacional.  

O WHOQOL – Bref é composto por 26 questões, sendo duas questões 

gerais que abordam a perceptiva do indivíduo acerca da sua qualidade 



 

de vida e satisfação com seu estado de saúde, e as outras 24 

questões que compõem as facetas do instrumento original. Os escores 

deverão ser pontuados numa escala de 1 a 5, quanto maior a 

pontuação, melhor a qualidade de vida.  (Fleck et al, 2000). 

 
 
Procedimento 

 Após a autorização da coordenadora do curso de Psicologia da universidade 

onde os dados foram coletados, o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética 

da Universidade São Judas Tadeu, onde fora aprovado (número do comprovante: 

031029/2016 e CAAE: 55171716.9.0000.0089). A coleta de dados aconteceu no 

mês de maio de 2.06, em que foram aplicados o questionário e o WHOQOL-Bref 

para os alunos do 1º ano e do 4º ano do curso de Psicologia do período noturno da 

universidade. Ambos foram aplicados de forma coletiva utilizando lápis e papel e 

com participação voluntária dos alunos, após os mesmos assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Análises de Dados 

Após a coleta dos dados, os resultados e respostas foram analisados e 

comparados a partir de procedimentos estatísticos. Para descrever os resultados 

foram usados frequência, média e desvio padrão. Para comparar grupos e variáveis, 

foram utilizados os testes t de Student para grupos independentes, teste U de Mann-

Whitney, correlação de Pearson e Spearman, adotando o nível de significância de 

0,05, comumente usados em pesquisas na área de Psicologia.   

 

Resultados 

A presente pesquisa foi realizada com 99 alunos do curso de Psicologia de 

uma universidade privada localizada no estado de São Paulo, sendo 40 estudantes 

do primeiro ano (40,4%) e 59 alunos do quarto ano (59,6%), todos do período 

noturno. A média de idade de 22,4 anos com desvio padrão de 5,1, sendo 84 

(84,8%) do gênero feminino e 15 do gênero masculino (15,2%). 

Referente à vida profissional dos participantes, 64 (64,6%) estão exercendo 

uma atividade remunerada durante a semana, com uma média 7,1 horas por 

 



 

semana (± 1,6 horas). Desses alunos, 58 (91%) consideram que trabalhar e estudar 

são fatores exaustivos em sua rotina.  

Na amostra toda (n=99) 54,5% dos estudantes acham que as atividades 

exercidas em horário que antecede as aulas, como por exemplo, supervisões de 

estágio, estágios e reuniões são fatores exaustivos e 69 (69,7%) também 

consideram fator estressante participar de atividades em dias e horários não 

reservados para atividades acadêmicas consideram tais como estágios aos 

sábados, eventos obrigatórios e palestras. 

  

 

Na tabela de número 1, encontra-se a relação de fatores prejudiciais à 

qualidade de vida dos estudantes de Psicologia. O maior fator prejudicial citado foi 

relacionado à falta de horas de sono (27,3%), bem próximo do fator relacionado a 

excesso de tarefas (26,3%), seguido a falta de uma boa alimentação (19%), fatores 

emocionais (19%), falta de atividade física (9%), locomoção (7%), trabalho (5%) e 

dores (5%); prestar serviços a terceiros, problemas emocionais e falta de internet e 

eletricidade obtiveram o mesmo resultado (1%). 

 

 

Quanto à pontuação de qualidade de vida nos domínios do Whoqol, observa-

se na Tabela 2, que a média é maior no Domínio 3 (65,57%), que está relacionado 

 

Tabela 1 - Fatores prejudiciais a qualidade de vida 

 Fatores n % 

Falta de horas de sono 27 27,3 

Excesso de tarefas 26 26,3 

Má alimentação 19                         19,2 

Fatores emocionais 19 19,2 

Falta de atividade física 9 9,1 

Locomoção 7 7,1 

Trabalho 5 5,1 

Dores 5 5,1 

Violência 2 2 

Prestar cuidado a terceiros 1 1 

Problemas emocionais 1 1 

Falta de internet e eletricidade 1 1 



 

aos aspectos das relações sociais dos participantes, que abrangem questões 

referentes a interação com outras pessoas, o apoio social que acredita receber e as 

atividades sexuais, e menor no Domínio 4 ( 45,55%),que refere-se as questões 

relacionadas ao ambiente dos participantes, como segurança física, o lar, os 

recursos financeiros, transportes, entre outros. No trabalho de Oliveira (2006), que 

tinha como objetivo descrever e analisar a relação entre a qualidade de vida e o 

desempenho acadêmico de estudantes, pode-se observar em seus dados que 75% 

dos estudantes têm escores altos nos quatro domínios, quando comparados com os 

determinados pela amplitude possível de variação dos resultados, apresentando nos 

domínios relações sociais a maior média e no domínio meio ambiente menor média 

se comparado aos demais, mas mesmo assim de um modo geral, ainda pode-se 

classificar a qualidade de vida dos alunos como boa.  

Tabela 2 - Estatísticas descritivas 

Domínios Whoqol N Média Desvio Padrão 

Dom1 – Físico 99 57,43 15,36 

Dom2 - Psicológico 99 58,54 14,49 

Dom3 – Relações Sociais 99 65,57 18,00 

Dom4 - Ambiente 99 45,55 14,21 

Q1 99 57,32 20,59 

Q2 99 49,49 23,14 

 
Ainda analisando os resultados da Tabela 2, nota-se que os três primeiros 

domínios apresentam médias maiores que 50%, no domínio físico foi 54,43%, no 

domínio psicológico 58,54% e no domínio relações sociais 65,57%, assim pode-se 

considerar que os participantes tendem a perceber sua qualidade de vida como boa 

na maior parte dos domínios de qualidade de vida do Whoqol, entretanto, no 

domínio ambiente, a média ficou abaixo, representando 45,55% , demonstrando que 

dos participantes tendem a perceber como ruim  a qualidade de vida no ambiente 

que o cercam, pode-se hipnotizar que os resultados tenham a ver com algumas das 

características do domínios que abrangem a opinião do participante a respeito dos 

transporte que eles utilizam para se locomover em seu dia a dia, pois como 

veremos, há impacto do tempo de locomoção na qualidade de vida geral dos 

estudantes. 

 



 

 

 

*t = teste t de Student para amostras independentes; U = teste de Mann-Whitney 
 

Como pode ser visto na Tabela 3 não houve diferença significativa em 

nenhum dos domínios de qualidade de vida por ano de graduação. Assim como no 

trabalho realizado por Oliveira (2006), seus resultados podemos observar que não 

houve diferença significativa em quaisquer um dos domínios de qualidade de vida na 

sua população analisada, que eram os iniciantes e concluintes, para o autor parecia 

não haver relação entre a fase de formação ou os anos de estudo e os fatores que 

prejudicam a qualidade de vida dos estudantes, assim como em Catunda e Ruiz 

(2008), que trabalharam com a qualidade de vida de universitários dos cursos de 

Educação Física, Psicologia e Informação, nessa pesquisa eles também 

constataram que os estudantes avaliam de forma bastante positiva a sua qualidade 

de vida, principalmente os graduandos em Psicologia. 

 

 

 

Tabela 3 - Comparação da pontuação em cada domínio de qualidade de vida dos 
alunos do 1o e 4o anos da graduação 

  
Ano da 

graduação 
N Média Desvio Padrão Estatística* p 

Dom1 - Físico 
1 40 60,0 15,6 

t = 1,376 0,172 
4 59 55,7 15,0 

Dom2 - 
Psicológico 

1 40 61,3 12,8 
t = 1,602 0,112 

4 59 56,6 15,3 

Dom3- 
Relações 
Sociais 

1 40 65,2 18,1 

t = -0,165 0,869 
4 59 65,8 18,0 

Dom4 - 
Ambiente 

1 40 45,3 15,6 
t = -0,136 0,892 

4 59 45,7 13,2 

Q1 
1 40 60,6 19,5 

U = 1040,5 0,284 
4 59 55,0 21,1 

Q2 
1 40 52,5 23,2 

U = 1033,0 0,270 
4 59 47,4 23,0 



 

 

Tabela 4 - Comparação da pontuação em cada domínio de qualidade de vida dos 
alunos que consideram e os que não consideram atividades antes de aula como 
estressantes 

  

Atividades antes 
da aula 

(supervisão, 
estágios ou 

reuniões) são 
fatores 

estressantes 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Estatística* p 

Dom1 - Físico 
Sim 54 53,7 15,4 

t = -1,515 0,134 
Não 17 59,8 11,7 

Dom2 - 
Psicológico 

Sim 54 55,4 13,7 
t = -1,335 0,186 

Não 17 60,7 16,6 

Dom3- Relações 
Sociais 

Sim 54 67,2 17,0 

t = 1,527 0,131 
Não 17 59,8 19,3 

Dom4 - Ambiente 
Sim 54 43,5 14,2 

t = -1,207 0,232 
Não 17 48,1 11,6 

Q1 
Sim 54 53,2 21,7 

U = 327,5 0,055 
Não 17 64,7 15,4 

Q2 
Sim 54 44,9 21,9 

U= 316,5 0,043 
Não 17 58,8 24,9 

*t = teste t de Student para amostras independentes; U = teste de Mann-Whitney 

*r = correlação de Pearson; rs = correlação de Spearman ** = significativo, com p ≤ 0,05 

 

Quando analisado os impactos das atividades acadêmicas realizadas fora dos 

horários de aula sobre a qualidade de vida dos estudos de psicologia de primeiros e 

quarto ano, podemos notar na Tabela 4, que houve uma diferença significativa no 

resultado da satisfação com relação à saúde de modo geral, ou seja, quem 

respondeu que ter atividades antes da aula não é um fator estressante, teve 

pontuação em satisfação geral com a saúde, significativamente maior. 

Na Tabela 5 está apresentada a correlação entre os domínios de qualidade 

de vida e o tempo que os alunos permanecem dentro do transporte público, 

podemos notar que houve uma correlação significativa e negativa entre a qualidade 

de vida geral, e o tempo utilizado pelo estudante para locomover-se de sua 

residência até seu local de trabalho, ou seja, quanto maior o tempo que se leva para 

chegar até o trabalho, menor a qualidade de vida se pensada de forma geral. 



 

 

*r = correlação de Pearson; rs = correlação de Spearman  
** = significativo, com p ≤ 0,05  

 

Considerações Finais 

 

No geral, a percepção da qualidade de vida dos alunos de Psicologia em 

todos os domínios tende a ser positiva, exceto do domínio ambiente que avalia em 

suas facetas a segurança, transporte, ambiente físico, recursos financeiros, 

cuidados da saúde e participação em recreação. Não houve diferença significativa 

na percepção de qualidade de vida em relação ao período escolar, mas houve 

correlação significativa e negativa entre o item que avalia a percepção do 

participante em relação a sua qualidade de vida e o tempo gasto no transporte, 

indicando que o aluno que gasta mais tempo de locomoção tem uma percepção 

negativa em relação a qualidade de vida. 

Tabela 5 - Correlação entre o tempo utilização para locomover-se e a pontuação de 
qualidade de vida em cada um dos domínios 

 Domínios Correlação* 

Tempo utilizado 
para locomover-

se até a 
universidade - 

(min) 

Tempo 
utilizado para 

chegar em sua 
residência 

após a aula 
(HRs) 

Tempo utilizado 
para 

locomover-se 
da residência 
até o local de 

trabalho - (min) 

Dom1 - Físico 
r 0,012 -0,017 -0,181 

N 99 98 61 

Dom2 - Psicológico 
r -0,122 -0,143 -0,192 

N 99 98 61 

Dom3- Relações Sociais 
r 0,019 -0,054 -0,231 

N 99 98 61 

Dom4 - Ambiente 
r -0,071 -0,159 -0,166 

N 99 98 61 

Q1 
rs -0,016 -0,108 -,293** 

N 99 98 61 

Q2 
rs -0,105 -0,068 -0,239 

N 99 98 61 



 

O curso de Psicologia, entretanto, exige atividades que o estudante tende a 

cumprir para poder concluir sua graduação, apesar do domínio ambiente ser o único 

a não dar positivo, é tendencioso a verificação profunda das variáveis dentro deste 

domínio para identificar quais delas pressupõem-se ser de maior fator estressante. 

Com relação à carga horária dos anos, nos indica que no 1° ano de Psicologia 

os alunos não têm nenhuma atividade fora do horário acadêmico relacionado ao 

curso, mas, que no decorrer do curso há um aumento de carga horária na 

graduação, tendo o 3° ano do curso como o ano de maiores atividades fora do 

horário de aula, como por exemplo: visita ao hospital psiquiátrico, atendimento 

psicológico e supervisões. Isso nos mostra que, para esses alunos que possui 

atividades extras, acreditam que tem uma menor qualidade de vida comparada aos 

alunos de 1° ano que não consideram as atividades externas como fatores 

exaustivos, por sua carga horária ser reduzida. 
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