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Resumo: Estudiosos afirmam que qualidade de vida (QV) é encontrar satisfação na 

vida familiar, amorosa, social, ambiental e até mesmo na esfera existencial. Há 

diversos fatores estressantes que podem influenciar a QV de estudantes 

universitários como, por exemplo, a pressão para aprender. Levando em conta 

esses aspectos e considerando se o indivíduo exerce ou não atividade remunerada, 

esta pesquisa visou identificar a percepção dos estudantes sobre a sua QV. 

Participaram 98 estudantes de psicologia de uma instituição de ensino superior 

particular paulista que consentiram em responder um questionário de identificação e 

o WHOQOL-bref. Os resultados encontram-se em fase de análise. 
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Introdução 

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que saúde não é 

apenas ausência de doença, mas sim “o completo estado de bem-estar físico, 

mental e social do indivíduo” (ANVISA, 2009), a qualidade de vida tem sido 

relacionada não só ao padrão de vida como também aos cuidados do indivíduo 

consigo mesmo voltados para a saúde. Estudos de diferentes áreas na saúde 

(Oliveira, Mininel & Felli, 2011; Figueiredo, Ribeiro, Reggiani, Pinheiro, Leopoldo, 

Duarte, Oliveira e Avelar, 2014), preocupam-se com a temática de modo a identificar 

as variáveis que concorrem para a QV dos universitários brasileiros. Bacha, Souza, 

Martins, Leite, Ziliotto e Figueiró (2012) avaliaram a QV de 310 estudantes de 

psicologia utilizando um questionário sociodemográfico e o The Medical Outcomes 

Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). Os resultados mostraram que, 

no aspecto geral da qualidade de vida e até mesmo da saúde mental, os estudantes 

do final do curso obtiveram escores mais altos (71,35) do que os iniciantes (58,40).  

Visando melhor compreender o significado do estudo e trabalho para 

universitários, Abrantes (2012) constatou que os sete participantes do seu estudo 

qualitativo relacionaram trabalho à sobrevivência e estudo a um futuro melhor. Dos 

sete estudantes, seis afirmaram que já pensaram em desistir dos estudos por conta 

do trabalho e apenas um disse que pensou em desistir do trabalho para continuar os 

estudos. Ressaltou que o tempo é principal aspecto a ser equacionado para conciliar 

estudo e trabalho. 

Objetivos: Os objetivos foram identificar a percepção dos universitários de psicologia 

sobre a QV para os domínios físico, psicológico, ambiental e social e analisar a QV 



considerando as variáveis gênero, idade, período frequentado e atividade 

profissional (se trabalha ou não). 

Metodologia 

Participantes: Participaram 98 estudantes do primeiro ao último ano de um curso de 

psicologia de uma universidade particular paulista, sendo 82,7% do gênero feminino, 

e 48% exercendo atividade remunerada. A idade variou de 17 a 36 anos (M=21,62; 

DP=3,13). Não foram incluídos na amostra os estudantes com idade superior a 36 

anos, os que faziam tratamento para alguma doença ou uso de medicação contínua. 

Material: Foi utilizado um questionário de identificação para caracterizar os 

participantes e o WHOQOL-bref (Fleck, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, 

Santos & Pinzon, 2000), composto por 24 questões distribuídas nos domínios físico, 

psicológico, social e ambiental, além de duas questões sobre a QV  geral.  

Desenvolvimento 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 55170016.7.0000.0089). 

Os estudantes foram convidados a participar da pesquisa com a autorização da 

coordenadora do Curso de Psicologia. Todos, em suas salas de aula, responderam 

ao questionário de identificação e os que atenderam aos critérios de inclusão 

preencheram o TCLE e responderam ao WHOQOL-bref. A aplicação foi coletiva e os 

participantes seguiram as instruções impressas no próprio questionário. O tempo 

médio para o preenchimento dos instrumentos foi de 20 minutos. 

Resultados Preliminares: 

A análise inicial dos resultados considerando os domínios do WHOQOL-bref 

para todos os participantes é apresentada pela Tabela 1. Foi observado que o 

domínio das relações sociais obteve maior média entre os estudantes, apesar disso, 

a pontuação é classificada como “regular” e o desvio padrão foi maior que dos 

outros domínios, mostrando que houve mais variação de respostas. Já os domínios 

físico e psicológico foram os que menos obtiveram variações e podem ser 

classificados como “necessita melhorar” e “regular”, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Frequência, média e desvio padrão por domínio  
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domínios /    estatísticas 

Mínimo Máximo Média  Desvio Padrão 

    

Domínio Fisico 2 4 2,91 0,43 

Domínio Psicológico 2 4 3,33 0,47 

Domínio Relações Sociais 1 5 3,55 0,70 

Domínio Meio Ambiente 1 4 2,90 0,54 


