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RESUMO: A concepção de Educação para a Saúde está relacionada com a 

percepção de promoção da saúde. Esta não só aponta para a qualidade de vida mas 

também para o próprio bem-estar da população, reforçando o conceito de saúde no 

seu todo, procurando outros determinantes, nomeadamente os aspectos sociais, 

ambientais e individuais (Guedes & Castro, 2002). O presente estudo tem como 

objectivo explorar e analisar a correlação entre a satisfação do suporte social e a 

qualidade de vida, bem como identificar indicadores da necessidade de educação e 

intervenção social, nos doentes internados no serviço de Medicina Interna, no primeiro 

trimestre do ano 2011, na Unidade Hospitalar de Bragança. Para a concretização 

deste estudo foi aplicado um Questionário Sociodemográfico e dois instrumentos: 

Escala de Satisfação do Suporte Social (ESSS) e o Questionário Genérico de 

avaliação de Qualidade de Vida (MOS SF-36). 

Foi avaliada uma amostra de 327 pessoas doentes: 50,8% (166 doentes) são 

do sexo masculino e 49,2% (161 doentes) do sexo feminino. Para a caracterização da 

amostra utilizou-se estatística descritiva com cálculo de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e de dispersão, aplicando-se teste adequados 

às variáveis em estudo, designadamente Kruskal-Wallis, U Mann-Whitney e 

Correlação de Rho Spearman.  

Os resultados evidenciam a existência de correlação moderada e 

estatisticamente significativa entre a satisfação com o suporte social e as 

componentes física (rS = 0,329; p < 0,001) e mental (rS = 0,376; p < 0,001)  do SF – 36. 

Também se constatou que os doentes com as necessidades totalmente satisfeitas 

com o suporte social evidenciam uma relação estatisticamente significativa com as 

todas dimensões do SF-36, excepto na dimensão dor corporal (U Mann-Whitney = 

12153; p = 0,17), deduzindo-se que os indivíduos que possuem as necessidades 

totalmente satisfeitas com o suporte social têm uma maior qualidade de vida.  
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