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RESUMO

De difícil determinação, a qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde 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 aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 1995). O ingresso na universidade pode

gerar mudanças no estilo de vida e isto pode levar a alterações na qualidade vida. Avaliar a qualidade de vida de estudantes universitários dos cursos de Educação Física da

UEMG – Passos / MG e da UNIFAFIBE – Bebedouro / SP. O questionário Whoqol-Bref, foi disponibilizado aos alunos dos cursos de Educação Física das duas universidades, 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. Desconsiderados 12 formulários por erros de preenchimento,

foram considerados 162 formulários para o estudo. A idade média dos participantes foi: UEMG - 23 ± 5 anos (91 alunos, 56% homens e 44% mulheres); UNIFAFIBE - 21 ± 7 anos

(71 alunos, 61% homens e 39% mulheres). Escores observados para cada domínio: Físico: UEMG - 75,08 ± 11,71, UNIFAFIFE - 75,15 ± 13,60; Psicológico: 71,54 ± 13,94,

UNIFAFIBE - 65,96 ± 14,96; Relações Sociais: UEMG - 75,09 ± 17,63, UNIFAFIBE - 72,77 ± 15,75; Meio Ambiente: UEMG - 62,80 ± 13,11; UNIFAFIBE - 57,53 ± 12,14;

Qualidade de Vida Geral: UEMG - 70,19 ± 20,22; UNIFAFIBE - 69,54 ± 22,03. Os resultados observados estão de acordo com estudos anteriores e apresentam valores acima de

70, exceto para o domínio psicológico da UNIFAFIBE e para o domínio meio ambiente de ambas as instituições. Este domínio está relacionado a fatores que envolvem as

políticas públicas e o ambiente (poluição, ruído, trânsito, etc) e pode interferir nas necessidades de recurso e interesses dos sujeitos.
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