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Resumo:  

Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar a qualidade de vida entre os graduandos de 

Psicologia de uma instituição de ensino superior particular da cidade de São Paulo. 

Foi utilizado o instrumento WHOQOL-BREF para avaliar 4 aspectos da qualidade de 

vida (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) e um questionário 

complementar para verificar outras inter-relações que também podem interferir na 

qualidade de vida. Como resultado preliminar, foi possível verificar que não há 

diferença na qualidade de vida dos alunos do 1º, 3º e 5º ano da Psicologia. 

Introdução:  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2008, p. 97.4, citado por Eurich &  

Kluthcovsky, 2008), qualidade de vida é definida como: “a percepção do indivíduo de 

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

e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.” 

O âmbito acadêmico abrange um aspecto muito importante e que é levado em 

consideração na qualidade de vida, que são as relações interpessoais que 

estabelecemos ao longo do curso (Baker, 2003, citado por Borine, Wanderley e 

Bassitt, 2015). Sendo positivas, podem facilitar as dificuldades que a vida acadêmica 

traz. Segundo Parker, Summerfeldt, Hogan e Majeski (2004, p. 163-172, citado por 

Soares, Seabra, Porto, Lima, Fonseca e Santos, 2014), quando não são positivas, 

“pode acarretar um desempenho menos satisfatórios no aproveitamento do curso, 

reprovações, prolongamento do período de conclusão e psicologicamente o 

desenvolvimento de baixa autoestima e baixo autoconceito.” O interesse e 

necessidade de diversos autores vêm crescendo a respeito do assunto, à priori na 

área da saúde (Paschoal, 2001; Seidl & Zannon, 2004, citado por Eurich & 

Kluthcovsky, 2008), mas ainda possui poucos estudos acerca do tema qualidade de 

vida sobre universitários no território brasileiro (2015, citado por Borine; Wanderley; 

Bassitt). Com o aumento do número de estudantes dentro das universidades, eleva 

a necessidade de avaliar o bem-estar subjetivo e a qualidade de vida dos 

universitários (Correia Silva, 2012). Para BOHRY, (2007, citado por Correia Silva, 

2012) o ingresso no ensino superior pode ser visto como uma nova fase que implica 

em mudanças e adaptações que nem sempre são bem realizadas, podendo gerar 

um momento de crise, com a presença de estresse e ansiedades. 

Objetivos: 



 

O objetivo principal foi verificar se há variação da qualidade de vida entre os 

alunos do 1º, 3º e 5º ano do curso de Psicologia de uma instituição de ensino 

superior particular da cidade de São Paulo.  

Metodologia: 

O instrumento utilizado foi o  WHOQOL-bref, desenvolvido pela (Organização 

Mundial da Saúde). Segundo FLECK, (2000, citado por Correia Silva, 2012) é um 

instrumento validado no Brasil, que apresenta características confiáveis e 

satisfatórias para avaliar a qualidade de vida da população. Possui um questionário 

constituído de 26 perguntas (sendo a pergunta número 1 e 2 sobre a qualidade de 

vida geral). O material apresenta 24 facetas, as quais compõem 4 domínios que são: 

Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente. Participaram deste estudo 90 

alunos do curso de Psicologia de uma instituição de ensino superior particular da 

cidade de São Paulo, sendo divididos igualmente entre o 1º, 3º e 5º ano do curso, de 

um curso superior com duração de cinco anos. 

Desenvolvimento: 

A pesquisa teve início com um levantamento de dados acerca do assunto 

qualidade de vida. A coleta dos dados foi realizada no período de aula, com prévia 

autorização da coordenação e dos professores, durante os meses de maio e junho 

de 2017. O questionário foi distribuído e recolhido em um único encontro pelos 

responsáveis da pesquisa. Após a coleta de dados, foi feita a análise dos dados 

obtidos utilizando o software estatístico SPSS. 

Resultados Preliminares: 

Dos participantes da pesquisa, 76 (84,4%) são mulheres e 14 (15,6%) são 

homens. Dentre os alunos que participaram da pesquisa, 68 (75,6%) trabalham e 22 

(24,4%) não trabalham e 22 (24,4%) fazem psicoterapia e 68 (75,6%) não fazem 

psicoterapia. Observa-se que os alunos do curso de Psicologia apresentam boa 

qualidade de vida nos aspectos Físicos, Psicológicos e Relações Sociais. Já no 

domínio Meio ambiente, os alunos apresentam baixa qualidade de vida. 

 

 

 

 



 

Tabela 1 
Média, desvio padrão e Anova dos quatro domínios de qualidade de vida dos alunos 
do 1º, 3º e 5º anos de Psicologia 

 1º Ano 
(n=30) 
M±DP 

3º Ano 
(n=30) 
M±DP 

5º Ano 
(n=30) 
M±DP 

 
 

F 

 
  
 p 

Físico 
 

62,9±15,1 60,2±14,8 56±14 1,685 0,191 

Psicológico 
 

56,9±13,7 59,1±16 59,7±13,5 0,312 0,733 

Relações 
Sociais 
 

61,1±21,8 61,4±21,5 65,3±20,4 0,362 0,698 

Meio 
Ambimente 

49,1±15,4 48±16,5 47±13,8 0,138 0,871 

  Observa-se também na mesma tabela que não há diferença na qualidade de 

vida dos alunos da Psicologia, independente de estarem no início, no meio ou 

concluindo o curso de Psicologia. 
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