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RESUMO

A qualidade de vida, em suas diversas definições, caracteriza-se por um conceito de “representação humana”, pois abrange perspectivas de graus de satisfação familiar,

amorosa, social e ambiental. Assim, o conceito de qualidade de vida pode apresentar dois aspectos importantes: a subjetividade, caracterizada pela percepção da pessoa sobre

seu estado de saúde e a multidimensionalidade. Por isso, a OMS define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e

sistema de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. No ambiente universitário, estudos tem verificado uma série de

comportamentos de risco que, em último caso, poderiam levar a uma diminuição da qualidade de vida percebida. Avaliar a qualidade de vida de estudantes universitários dos

cursos da UEMG – Passos / MG. O questionário Whoqol-Bref, foi disponibilizado aos alunos da universidade, em endereço eletrônico web específico. A amostra final do estudo foi

composta pelo número de formulários retornados. Os escores foram calculados de acordo com os critérios propostos pelo questionário Whoqol-Bref e expressos em média e

desvio padrão. Foi utilizada estatística descritiva. Retornaram 130 formulários, com participantes que apresentaram idade média de 23 ± 7 anos (72,3% mulheres e 27,7%

homens). Foram observados os seguintes escores para cada domínio: “Físico”: 70,47 ± 14,40, “Psicológico”: 64,74 ± 15,78, “Relações Sociais”: 70,13 ± 15,76, “Meio Ambiente”:

57,52 ± 13,73 e “Qualidade de vida Geral”: 56,44 ± 20,54. Os resultados apresentados demonstram escores satisfatórios apenas para o domínio físico e relações sociais. Os

baixos valores para os domínios psicológico e o meio ambiente podem ter influenciado de forma significativa a qualidade de vida geral e, indicam uma situação preocupante de

modo que, atenção deve ser dada a políticas que objetivam a melhora da qualidade de vida desta parcela da população.
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