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RESUMO
O  objetivo  da  presente  pesquisa  consiste  em caracterizar  a  qualidade  de  vida  dos  estudantes  de  medicina,  nos
diferentes  estágios  da  formação,  do  primeiro  ao  sexto  ano  do  curso.  O estudo  será  realizado  com estudantes  de
medicina do Centro Universitário de Maringá. A escala de Flanagan servirá como instrumento para a determinação da
qualidade de vida que estratifica o grau de satisfação individual em relação a cinco dimensões da vida: bem-estar físico e
mental;  relacionamentos;  atividades sociais,  comunitárias  e  cívicas;  recreação e desenvolvimento e  enriquecimento
pessoal. Os escores serão identificados conforme proposta do próprio instrumento. Para descrição dos resultados serão
utilizadas a frequência absoluta e a relativa. Para investigar a relação entre a escala de qualidade de vida de Flanagan
com o ano ao qual o estudante está matriculado será utilizado o teste de correlação por postos de Spearman. Espera-se
que os resultados indiquem a situação da qualidade de vida dos estudantes de medicina e contribuam para se evitar
situações  de  abandono,  evasão  e  desempenhos  insatisfatórios  no  curso,  formando  profissional  que,  por  sua  vez,
colaborem para a boa qualidade de vida da população.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida; Estudantes de medicina; Escala de Flanagan; Bem-estar.

1 INTRODUÇÃO

A qualidade de vida tem sido uma constante preocupação do ser humano em desde a sua
existência até a atualidade, é uma busca contínua de vida saudável, desenvolvida a fim de adquirir
visando o bem-estar associado aos modos de viver (SANTOS et al., 2002). Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a definição de qualidade de vida é a percepção dos indivíduos de sua
posição na vida no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vivem e em relação a seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHO, 1997).  

Esse é um conceito amplo, o qual possui uma dinâmica complexa e sofre interferência de
diversos fatores como: saúde física, estado emocional, interação com o meio em que vive, aspectos
culturais e nível de independência do individuo (WHO, 1997). 

A qualidade de vida pressupõe a capacidade do indivíduo em atingir o padrão de conforto e
bem-estar  que  a  sociedade  em  que  vive  considera  como  adequada,  sendo,  portanto,  uma
construção social com uma relatividade em três aspectos: histórico, cultural e estratificação social. A
qualidade de vida pode ou não ser uma representação social, pois ela considera a subjetividade e a
incorporação  cultural,  mas,  ao  mesmo  tempo,  pondera  alguns  parâmetros  materiais  como  a
alimentação,  habitação,  acesso  a  água  potável,  saúde,  lazer,  trabalho  e  educação  (MINAYO;
HARTZ; BUSS, 2000).

Existem visões diferentes sobre qualidade de vida e a percepção do indivíduo também pode
alterar  essa  noção,  podendo ser  unidimensional  ou  multidimensional  (SANTOS et  al.,  2002).  A
qualidade de vida pode, de um lado, ser vista como o modo, as condições e o estilo de vida, por
outro,  incluir  a  ideia  de  ecologia  humana e  de  desenvolvimento  sustentável,  como  também se
relacionar a democracia,  ao desenvolvimento dos direitos humanos e sociais (MINAYO; HARTZ;
BUSS, 2000), ou até mesmo ser vista como um conceito de saúde (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS,
2012).  Embora  a  qualidade  de  vida  seja  subjetiva,  podendo  ser  avaliada  apenas  pelo  próprio
indivíduo devido a realidade ser de cada um, não devendo, dessa forma, haver rótulos como “boa”
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ou “má” (SEGRE; FERRAZ, 1997), podendo ser considerada boa ou excelente quando o indivíduo
possui condições mínimas para desenvolver o máximo de suas potencialidades  (SANTOS et al.,
2002). Geralmente, quando se refere a qualidade de vida, remete-se a algo bom, positivo, mas pode
assumir características negativas também (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

Diante da valorização do conceito de qualidade de vida, foram desenvolvidas ferramentas
para mensurar  esse conceito,  apesar  da dificuldade em conceituá-la  em razão de seus amplos
significados, influências e a sua subjetividade (SANTOS et al., 2002; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000;
PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012; SEGRE; FERRAZ, 1997).

Segundo estudo feito na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, os alunos de medicina
relataram  depressão,  falta  de  sono,  exaustão,  preocupações  sobre  o  futuro  e  preocupações
financeiras.  A  pesquisa  também relata  que,  quando os  estudantes  entram no  ambiente  clínico,
enfrentam alguns desafios como atender a alta expectativa dos familiares, lidar com um currículo
complexo, terminar a faculdade e estudar para testes e exames, sendo essa fase a mais crítica
devido  a  maior  propensão  ao  cansaço  e  a  fadiga  (HENNING;  KRÄGELOH;  HAWKEN;  ZHAO;
DOHERTY, 2010).

Alguns estudos mostram que os estudantes de medicina possuem algumas dificuldades em
comum: a falta de tempo; exaustão; períodos de intenso estudo; convívio com o sofrimento, a dor e
o adoecimento dos pacientes; o fato de precisar corresponder às demandas dos professores, dos
colegas e da sociedade. Como consequência o aluno pode sentir tristeza, insegurança e cansaço,
indicando que há um comprometimento  na qualidade de vida  desses estudantes  (FEODRIPPE;
BRANDÃO;  VALENTE,  2013).  Bampil  et  al.  (2013),  constaram  que  acadêmicos  de  medicina
indicaram uma percepção positiva de qualidade de vida apesar da dedicação exclusiva ao curso,
mas, por outro lado mostraram algumas facetas negativas como capacidade de concentração, sono,
grau de energia, capacidade para realizar atividades do dia a dia e do trabalho, oportunidades de
lazer e sentimentos negativos (mau humor, desespero, ansiedade e depressão). 

Em estudo realizado com estudantes de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
observaram-se menores escores de qualidade de vida naqueles do sexo feminino, que sofriam de
morbidade  crônica,  ingressantes  pelo  sistema  de  reserva  de  vagas,  provenientes  da  classe
econômica C e naqueles dos terceiro e sexto anos da graduação (CHAZAN; CAMPOS, 2013).

O objetivo da presente pesquisa consiste em caracterizar a qualidade de vida dos estudantes
de medicina, nos diferentes estágios da formação, do primeiro ao sexto ano do curso, segundo a
escala proposta por Flanagan.

2 MATERIAL E MÉTODOS

John  Flanagan,  na  década  de  1970,  propôs  uma  escala  para  avaliar  esse  conceito
(SCHIMIDT, 2004), a qual abrange o grau de satisfação individual em relação a cinco dimensões da
vida:  bem-estar  físico  e  mental;  relacionamentos;  atividades  sociais,  comunitárias  e  cívicas;
recreação e desenvolvimento e enriquecimento pessoal (SCHIMIDT, 2004; GALISTEU, 2006). Essas
dimensões representam o agrupamento dos 15 componentes identificados em sua pesquisa, cada
qual  possuindo  uma  escala  de  sete  pontos,  variando  de  “completely  satisfied”  a  “completely
insatisfied” (SCHIMIDT, 2004). O presente estudo será desenvolvido com graduandos de medicina,
do primeiro ao sexto ano, da instituição de ensino superior – Centro Universitário de Maringá. O
questionário será aplicado na própria instituição.

A princípio, será realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de gráficos
e  tabelas  de  frequência,  com o  intuito  de  caracterizar  o  perfil  dos  estudantes  de  medicina  da
UniCesumar  e  a  qualidade  de  vida  dos  mesmos  de  acordo  com  a  escala  de  Flanagan.  Para
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descrição dos resultados serão utilizadas a  frequência  absoluta  e  a  porcentagem.  A frequência
absoluta  (ni)  é  dada  pelo  número  de  vezes  em  que  uma  determinada  variável  assume  um
determinado  valor/categoria  em  questão.  A  porcentagem  ( p i)  é  o  resultado  da  razão  entre  a

frequência absoluta e o tamanho da amostra, multiplicado por 100, isto é, 100.
ni
n

%.

Para investigar a relação entre a escala de qualidade de vida de Flanagan com o ano ao qual
o estudante está matriculado será utilizado o teste de correlação por postos de Spearman. Uma vez
que uma das variáveis em questão (ano ao qual o estudante está matriculado) é medido em escala
ordinal, optar-se-á pela utilização do teste não paramétrico de correlação por postos de Spearman
(1904) que não faz nenhuma suposição sobre a distribuição dos dados e é apropriado para variáveis
com escala ao menos ordinal. De acordo com Gibbons e Chakraborti (2003), tal coeficiente é uma
medida da associação entre duas variáveis, que avalia o grau de correspondência entre os postos
das observações em vez dos valores reais de variáveis.

Um escore RX é atribuído a cada observação de X , referentes aos postos das observações de
cada variável,  caso ocorram empates o escore é dado pela média das ordens das observações
repetidas. Do mesmo modo, um escore RY  é atribuído a cada observação de Y . Seja n o número de
observações e d i=RX i−RY i, de acordo Sheskin (2003), a estatística rS dada pela fórmula abaixo:

rS=1−

6∑
i=1

n

d i
2

n (n2
−1)

                                                                                 (1)

O coeficiente rS varia no intervalo de (-1, 1). O sinal indica a direção da correlação, inversa
(negativa) ou direta (positiva), enquanto o valor indica a força da correlação. Quanto mais próximo o
coeficiente estiver de -1 ou 1, mais forte é a correlação entre as variáveis. Por outro lado, se a
correlação for igual a zero, não existe relação entre as variáveis em estudo.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados com o desenvolvimento dessa pesquisa podem indicar a situação da
qualidade  de  vida  dos  estudantes  de  medicina  da  Unicesumar.  Além disso,  contribuirá  para  a
instituição tomar medidas que auxiliem o aluno durante o curso e também ajude na melhora da
qualidade  de  vida  do  mesmo,  evitando  maiores  consequências  como  abandono  e  evasão,
contribuindo para a formação de profissionais que, por sua vez, serão coadjuvantes na melhora da
qualidade de vida da população. 

Os resultados da pesquisa deverão ser divulgados em eventos científicos locais, regionais ou
nacionais e submetidos para publicação em revistas com Qualis Capes.
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