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RESUMO 
 

Em uma população existem alguns determinantes que influenciam as condições de saúde, sendo um deles 
o nível de escolaridade que favorece a menor compreensão de atitudes e hábitos que possibilitam uma 
melhor qualidade de vida. Diante o exposto, o objetivo deste estudo é verificar a influência do nível 
educacional na qualidade de vida da população de Maringá-PR. Trata-se de um estudo transversal, 
descritivo com abordagem quantitativa. No presente estudo serão incluídos indivíduos com idade acima de 
16 anos, de ambos os sexos. A exclusão se dará aos indivíduos que não são residentes do município de 
Maringá. Serão aplicados instrumentos para obter dados sobre Perfil sócio demográfico por meio de um 
questionário elaborado pelos próprios pesquisadores e as dimensões de qualidade de vida, com a aplicação 
do questionário WOQOOL-100. Foi realizado um cálculo amostral da população do município de Maringá, 
cujo resultado de 1.067 pessoas será considerado como amostra do estudo. Os dados serão tabulados em 
software Microsoft Excel versão 2013 e tratados por meio das estatísticas descritiva (média, desvio padrão, 
frequência relativa, gráficos e tabelas) e teste de hipóteses, que dependerão dos critérios de normalidades 
dos dados. O nível de significância adotado será de 5% (p<0,05). Espera-se que a cidade de Maringá por 
apresentar destaque na educação e por ser um polo educacional no ensino superior, apresente melhores 
índices qualidade de vida da população. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Município; Nível de Escolaridade; Promoção da Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A Organização Mundial da Saúde (1946) define qualidade de vida 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 aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações’’. 

A literatura aponta que quanto maior o nível de escolaridade da pessoa, melhor 
será a sua percepção de qualidade de vida por adotar atitudes saudáveis (LOPES; 
TOCANTINS, 2012; PAULA et al., 2015; BARBOSA et al., 2017). O nível de educação 
confere várias vantagens para a saúde, como influências de fatores psicossociais e 
comportamento. Indivíduos com maior nível educacional são menos propensos a serem 
expostos a fatores de risco para doenças e ser submetido a condições de trabalho 
inadequadas. Maior nível educacional promove o acesso à informação, a modificação do 
estilo de vida, a adoção de hábitos saudáveis, a serviços de saúde, para se envolver em 
atividades que priorizem promoção, e especialmente para seguir diretrizes corretas 
relacionadas à obtenção de uma melhor qualidade de vida (ROSS, C.E.; WU, C.L. 1996). 

Dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicados em 2016 são 
preocupantes, indicam que alunos brasileiros não são capazes de interpretar informações 
ao ler um texto, não conseguem estabelecer relações entre diferentes partes do texto e 
não são capazes de compreender nuances de linguagem (49,2% dos jovens brasileiros). 
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Ainda de acordo com essas informações, 54% dos jovens com idade de 15 a 17 anos 
estão cursando o ensino médio no Brasil. 

A baixa escolaridade compromete o acesso à educação em saúde e estratégia que 
impossibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a 
melhoria das condições de vida. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) publicados no ano de 2010, apontam que houve um crescimento da educação 
mostrando que em 2000, as pessoas sem instrução ou com ensino médio incompleto 
correspondia a 65,1%, já em 2010 o censo mostrou que este percentual diminuiu para 
50,2%, ou seja, mostrando que em uma década houve aumento de pessoas com mais 
instrução educacional e com grau de escolaridade ensino médio completo. 

Já a cidade de Maringá situada no noroeste do estado do Paraná apresenta uma 
população de 403.063 habitantes (IBGE, 2010) e recebeu o primeiro lugar no ranking de 
melhores grandes cidades do Brasil segundo um estudo da consultoria Macroplan (2017). 
De acordo com a revista EXAME (2017) a consultoria analisou os municípios com mais de 
266 mil habitantes em 16 indicadores divididos onde a educação estava entre as quatro 
áreas destacadas. 

O WHOQOL-100 define operacionalmente qualidade de vida relacionada à saúde 
como constructo multidimensional que abrange seus domínios: psicológico, relações 
sociais, saúde física, nível de independência, meio ambiente e espiritualidade como 
apresenta Billington et al. (2010). Para elaborar uma medida de qualidade de vida que é 
confiável e válida, uma ampla gama de domínios potencialmente independentes cobrindo 
todos os aspectos importantes da qualidade de vida é necessária. 

A literatura traz alguns dados sobre a relação da escolaridade com a qualidade de 
vida, mas ainda são limitadas as pesquisas sobre este tema. Desse modo, se faz 
necessário mais estudos para verificar a qualidade de vida nos domínios psicológico; 
relações sociais; saúde física; nível de independência; meio ambiente; e espiritualidade 
relacionado ao nível educacional da população do município de Maringá-PR que se 
destaca na área da educação. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo de base populacional de 

Maringá- PR. Após envio e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
Universitário de Maringá a coleta de dados será realizada na cidade de Maringá-PR. 

A população da pesquisa será composta por todos que aceitarem a participar da 
pesquisa, de ambos os sexos e acima de 16 anos de idade. Como critério de exclusão 
serão os indivíduos que não residem na cidade de Maringá. Após envio e aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Maringá a coleta de dados será 
realizada com a população de Maringá-PR. 

Posteriormente serão aplicados instrumentos para obter os dados sobre: Perfil 
sócio demográfico e o instrumento World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-
100) formulado pela Organização Mundial de Saúde e amplamente divulgado pela 
Organização das Nações Unidas, que podem ser utilizadas em uma variedade de 
contextos culturais, permitindo simultaneamente os resultados de diferentes populações e 
países serem comparados de acordo com o WHOQOL Group (1998). Métodos de 
Amostragem Probabilística são os que selecionam os indivíduos da população de forma 
que todos tenham as mesmas chances de participar da amostra. 

A fórmula para cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável da 
proporção populacional, no caso desta pesquisa, é dada por: 
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Onde: N = tamanho da população (neste caso 340.000 habitantes); 
Z = variável normalmente reduzida (para populações normais- neste caso z=1,96); 
p = probabilidade de sucesso mínimo esperado ( p = 0,5); 
e = margem de erro máximo previsível (neste caso, 3%); 
n = tamanho da amostra – neste caso n = 1.067 pessoas 
Os dados serão analisados pelo software DMSS - SPSS – V.25, da IBM que foi 

desenvolvido para as ciências sociais, mesmo sendo amplamente utilizado para 
pesquisas de mercado, saúde e governo. A análise de dados é de fundamental 
importância para o levantamento de resultados consistentes para a concepção de uma 
conclusão da realidade em relação a determinados eventos. 

O desenvolvimento da análise dos dados coletados ocorrerá a partir das técnicas 
utilizadas em análise preditiva (SAS, 2019). Nesta pesquisa serão utilizadas técnicas de 
análise preditiva disponibilizadas pelo software da IBM-SPSS V.25. 

Os dados serão tabulados em software Microsoft Excel versão 2013 e tratados por 
meio das estatísticas descritiva (Média, desvio padrão, frequência relativa, gráficos e 
tabelas) e teste de hipóteses, que dependerá dos critérios de normalidades dos dados. O 
nível de significância adotado será de 5% (p<0,05). A hipótese do estudo é que o baixo 
nível educacional esteja relacionado à baixo nível de qualidade de vida. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS  

 
Em sua maioria a pesquisa cientifica visa a constatação de diferenças entre 

fenômenos. Este projeto espera encontrar em sua amostra pontos que demonstrem 
resultados que diferenciem os níveis de qualidade de vida da população maringaense. 
Espera-se detectar escores altos para os aspectos analisados pelos domínios: 
psicológico; relações sociais; saúde física; nível de independência; meio ambiente; e 
espiritualidade que são propostos pelo WHOQOL-100 relacionado com um nível elevado 
de escolaridade da população de Maringá. 
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