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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a Qualidade de Vida de um grupo de
universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a amostra foi composta
por 30 acadêmicos sendo de ambos os sexos entre 18 e 25 anos. A Qualidade de
Vida dos universitários foi mensurada através do Whoqol – Bref aonde os
questionários foram analisados pelo sintaxe whoqol bref. Os resultados no domínio
físico, psicológico e social foram satisfatórios, já no domínio ambiente teve um
resultado abaixo da média. Podemos concluir que pelo fato do Brasil ser um país
subdesenvolvido deixa a desejar em aspectos como políticas públicas, saneamento
básico, saúde, educação, segurança, lazer, aspectos fundamentais para uma
qualidade de vida mais expressiva no domínio ambiente.
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the quality of life of a group of academics at the
State University of Ponta Grossa, the sample was composed of 30 scholars and
of both sexes between 18 and 25 years. The Quality of Life of the university
was measured by WHOQOL - Bref where the questionnaires were analyzed by
the syntax WHOQOL Focus. The results in physical, psychological and social
were satisfactory, already in the field environment was a result of below
average. We can conclude that because of Brazil is a country ceases to be
desired in underdeveloped areas such as public policies, sanitation, health,
education, security, entertainment, key considerations for a more expressive
quality of life in the field environment.
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a QV como sendo: a
percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações (THE WHOQOL GROUP, 1995).
Qualidade de Vida uma denominação cada vez mais comum no vocabulário de
médicos, psicólogos, professores, pesquisadores e também de pessoas comuns, pois
a preocupação com o bem estar do homem tem sido muito questionado nesses
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últimos tempos onde a Qualidade de vida está totalmente ligada ao rendimento físico,
psicológico e social do homem. A QV de uma população é dependente de diversos
fatores referentes as suas condições de existência, acesso a certos bens e serviços
econômicos e sociais: o emprego e renda, educação básica, alimentação adequada,
acesso a bons serviços de saúde, saneamento básico, habitação, transporte, entre
outros aspectos, vale ressaltar que o conceito de bem estar, de QV, é variável para
cada sociedade e decorre conforme a sua cultura. ( ADRIANO et al., 2000).
Os fatores mais relacionados a analise de condições gerais de Qualidade de
Vida no domínio físico são: (dor, fadiga, fadiga capacidades e limitações), domínios
psicológicos (depressão, auto estima, ansiedade e imagem corporal), domínios
sociais ( apoio familiar e social e relações interpessoais) e sobre o domínio bem
estar( corporal, emocional, saúde mental ) praticamente todos os domínios estão
diretamente ligado ao homem e todos eles de alguma maneira influenciam suas
ações.
Qualidade de Vida se relaciona diretamente ao prazer pessoal, se a pessoa
está contente com seu físico, psicológico e social sua qualidade de vida esta ótima,
pois todos os domínios estão satisfatórios para a pessoa. Mas se algum domínio não
vai bem com certeza ele afetara o outro, pois não tem como estar bem fisicamente se
o psicológico esta abalado.
Por isso a grande preocupação com a Qualidade de Vida, pois é ela que rege
a vida das pessoas, determina se o individuo está contente com sua vida social, seu
psicológico, seu trabalho, suas condições de moradia, sua segurança, sua saúde e
seu lazer.
Para maioria das pessoas, o estilo de vida representa o elemento mais
importante para a saúde e o bem-estar e toda ação que proporcione ao indivíduo
melhor visualização para o reconhecimento da necessidade de mudanças de
comportamentos, deve ser sugerida e incentivada (NAHAS, 2001).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a QV dos universitários na Universidades
Estadual de Ponta grossa, quais são suas dificuldades com a saúde, educação, bem
estar , segurança e principalmente como eles avaliam a sua própria QV.

METODOLOGIA

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

Para o referente estudo foi utilizada uma amostra constituída por 30
acadêmicos entre 18 e 25 anos, todos os participantes da pesquisa estão
regularmente matriculados na Universidade Estadual de Ponta grossa localizada no
Município de Ponta grossa. Os participantes tiveram que preencher adequadamente a
condição participativa voluntária no processo mediante assinatura do termo de
consentimento formal.
O nível de QV foi determinado através da utilização do WHOQOL-Bref, um
questionário composto por 26 questões relativas aos últimos quinze dias anteriores à
avaliação. Duas questões referem-se à percepção individual da qualidade de vida e
as demais estão subdivididas em 4 domínios, representando cada uma das 24
facetas que compõem o instrumento original (WHOQOL-100), sendo elas: (a)
Domínio I – Físico: dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade,
atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e
capacidade de trabalho; (b) Domínio II – Psicológico: sentimentos positivos, pensar,
aprender, memória e concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência,
sentimentos negativos, espiritualidade, religião e crenças pessoais; (c) Domínio III –
Relações Sociais: relações pessoais, suporte (apoio) social, atividade sexual; (d)
Domínio IV – Meio Ambiente: segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos
financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, oportunidade
de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e oportunidades de
recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima e transporte (THE
WHOQOL GROUP, 1998b).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 01: Médias obtidas através do questionário Whoqol – Bref
____________________________________________________________________________________

Domínio Físico

76,19

Domínio Psicológico

76,86

Domínio Social

73,33

Domínio Meio Ambiente

65,10
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Dos 30 universitários que responderam o questionário, apresentaram no
domínio físico 76,19, domínio psicológico 76,86, domínio social 73,33 e domínio meio
ambiente 65,10.
Assim podemos observar que no domínio físico os resultados são satisfatórios,
pois neste domínio é avaliado dor e desconforto, fadiga, sono, atividades do
cotidiano, fatores que na idade pesquisada não afetam a qualidade vida pelo fato de
estarem no ápice da idade aonde tudo é resolvido e solucionado com facilidade pela
grande disposição física.
No domínio psicológico também houve um resultado satisfatório quase pelo
mesmo motivo do físico, pois a idade em questão favorece para que se tenha uma
auto - estima elevada tanto com perspectiva de vida como em relação seu corpo e
bem estar.
Domínio social um resultado expressivo, porem um pouco mais baixo em
relação ao domínio físico e psicológico. Domínio social já entra em fatores como;
relações pessoais, suporte (apoio) social, atividade sexual é aonde a idade
questionada está começando a se estabelecer nestes fatores principalmente relação
social, é o momento de fazer escolhas decisivas para toda vida, como emprego e
família.
Já o domínio meio ambiente como na maioria dos resultados com o Whoqol –
Bref em países subdesenvolvidos foi um resultado não muito satisfatório, pois nele
engloba fatores cruciais para uma boa qualidade de vida como; segurança física e
proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais:
disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e
habilidades, participação em, e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico:
poluição, ruído, trânsito, clima e transporte.

CONCLUSÃO

Em vários estudos pode se notar que a Qualidade de Vida vem
influenciando diretamente na vida das pessoas, pois ela reune todas as
necessidades que as pessoas necessitam para se viver bem.
O meio ambiente foi a fator que apresentou um menor valor, pois ele
engloba todas as necessidades que dependem das autoridades para que seja
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melhorado e aplicado para a sociedade. Fica mais evidente que enquanto as
políticas públicas não derem a devida assistência e atenção para fatores como
saúde, educação, saneamento básico, segurança e lazer para a sociedade
continuaremos futuramente classificados como país subdesenvolvido, não
basta apenas assistências paliativas para todos os fatores citados, mas sim
ações que consigam desenvolver uma QV expressiva para a sociedade.
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