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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.  

 

Palavras-chave: Suporte Social; Qualidade de Vida; Educação para a Saúde; Serviço 

Social 
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ABSTRACT 

 

The concept of Health Education is related to the perception of health promotion. 

This not only points to the quality of life but also to the well-being of the population, 

reinforcing the concept of health as a whole, looking for other determinants, particularly 

social, environmental and individual (Guedes & Castro, 2002). The present study has the 

objective to explore and analyze the correlation between the satisfaction of social support 

and quality of life in patients hospitalized in internal medicine service in the first trimester of 

2011, the Hospital Unit of Bragança. The achievement of this study was a questionnaire 

Socio-Demographic and two instruments: Satisfaction Scale Social Support (ESSS) and the 

Generic Questionnaire for assessing Quality of Life (MOS SF-36). 

We evaluated a sample of 327 sick people: 50,8% (166 patients) were male and 

49,2% (161 patients) were female. To characterize the sample descriptive statistics were 

used to calculate absolute and relative frequencies, measures of central tendency and 

dispersion, applying the appropriate test to study variables, including Kruskal-Wallis, U 

Mann-Whitney and correlation the Spearman. 

The results show the existence of moderate and statistically significant correlation 

between satisfaction with social support and physical components (rS = 0,329, p <0,001) 

and mental (rS = 0,376, p <0,001) SF - 36. It also found that patients with the needs fully 

satisfied with social support showed a statistically significant relationship with all 

dimensions of the SF-36, except bodily pain scale (Mann-Whitney U = 12,153, p = 0,17), 

deducting that individuals who have needs fully satisfied with social support have a higher 

quality of life. 

 

Keywords: Social Support, Quality of Life, Health Education, Social Service 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
1 

1. Introdução 

Como mencionam Guedes & Castro (2002), a concepção de Educação para a 

Saúde está relacionada com a própria 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.  

O objectivo deste trabalho é explorar e analisar a correlação entre a satisfação 

do suporte social e a qualidade de vida nos doentes, bem como identificar indicadores 

da necessidade de educação e intervenção social, internados no primeiro trimestre do 

ano 2011, na Unidade Hospitalar de Bragança, no serviço de Medicina/Especialidades.  

Para a concretização deste estudo aplicaram-se três instrumentos para a 

recolha de dados, designadamente a Escala de Satisfação do Suporte Social (ESSS) 

desenvolvida por Wethingson e Kessler (1986) validada para a população portuguesa 

por Ribeiro (1999), Questionário genérico de avaliação de Qualidade de Vida (MOS 

SF-36) desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992) validado para a população 

portuguesa por Ferreira (2000) e Ribeiro (2005) e um Questionário Sociodemográfico.  

O interesse sobre esta temática tem vindo a aumentar devido à importância 

que o suporte social tem na vida dos indivíduos, como aliás se pode ler em alguns 

estudos, onde é referida uma evidência significativa acerca do suporte social e 

qualidade de vida (Abrunheiro, s.d; Martins, 2005; Moreno, Ribeiro & Silva, 2002, entre 

outros). Assim surgiu o interesse de caracterizar estes dois conceitos, suporte social e 

qualidade de vida, relacionando-os com esta população em específico. A razão da 

amostra recair sobre os doentes que estiveram internados na Unidade Hospitalar de 

Bragança, é justificada pelas características da própria população, nomeadamente 

pelo envelhecimento e isolamento, e pelo facto de não haver nenhum estudo 

publicado sobre esta temática nesta população.  

Como é referido no estudo de Aragão et al. (2009), o suporte social está 

relacionado com diversas dimensões. Muitos estudos realizados constatam a 

importância da relação do suporte social e o bem-estar físico e psicológico do 

indivíduo (Pietrukowicz, 2001); do suporte social e o autoconceito e auto-estima 

(Rigotto, 2006); do suporte social e qualidade de vida (Seidl et al., 2005); o suporte 

social relacionado com o processo de saúde – doença (Valla, 2006); o suporte social 

como factor de redução do impacto dos eventos stressores (Antunes & Fontaine, 
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2005), entre outros estudos.  

Num estudo de revisão sistemática sobre o suporte social, constata-se que 

este é considerado um factor protector de saúde. Neste sentido o suporte social pode 

dar um importante contributo à prevenção de doenças e promoção de saúde. É 

necessário continuar a explorar e analisar correlações específicas entre diferentes 

variáveis, nomeadamente o suporte social com a realidade sociocultural específica de 

cada região, para que de alguma forma consigamos diagnosticar as suas 

necessidades e planear uma intervenção devidamente ajustada no campo de acção 

da saúde pública.  

Esta investigação pretende ser uma contribuição para a população 

transmontana, uma vez que Bragança é um concelho de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

onde o próprio isolamento e envelhecimento são acentuados, e por isso a 

caracterização e análise do suporte social e qualidade de vida é por si só relevante.  

O trabalho deixa um levantamento estatístico das características 

sociodemográficas e socioeconómicas da população, bem como a percepção que esta 

tem do suporte social recebido e percebido (Ribeiro,1999; citando Cramer, Henderson 

& Scott,1997). O trabalho em causa analisa de igual modo os diferentes aspectos que 

contribuem para a maior ou menor qualidade de vida sentida pelos doentes, em 

específico, a componente física que engloba a dimensão do funcionamento físico, 

desempenho físico, dor corporal e a saúde em geral. E a componente mental que 

consiste na dimensão da vitalidade, funcionamento social, desempenho emocional e 

saúde mental (Pimenta, 2000; citando Ferreira, 2000).  

Os dados obtidos nesta investigação são uma mais-valia para que futuramente 

se possam conceber e desenvolver projectos de saúde pública focados na prevenção 

de doença e promoção de saúde, devidamente ajustados às necessidades da 

população, procurando formar recursos humanos e criar novas respostas sociais, de 

acordo com os resultados aqui evidenciados.  

O Diagnóstico Social do Concelho de Bragança (2007-2009) salienta e dá 

prioridade a uma intervenção no “envelhecimento e isolamento”. Este eixo traduz-se 

no elevado índice de envelhecimento da população, na dependência da população 

idosa com fracos recursos económicos e fracas redes de solidariedade informal, entre 

outros factores. Outro eixo prioritário é o “défice de equipamentos e respostas sociais”, 

onde são mencionadas as taxas de cobertura deficitárias nas áreas da terceira idade, 

crianças e jovens, bem como para a população portadora de deficiência (Diagnóstico 
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Social do Concelho de Bragança, 2007-2009).  

Este trabalho divide-se em duas componentes fundamentais. Assim numa 

primeira abordagem teórica são apresentados conteúdos imprescindíveis para a 

compreensão do suporte social, bem como da relação do suporte social e a saúde, a 

qualidade de vida, o envelhecimento e a educação para a saúde. Também é 

apresentado um enquadramento metodológico onde se descreve como a investigação 

foi orientada. Numa segunda parte do trabalho, investigação empírica, apresentam-se 

e discutem-se os dados recolhidos. E finalmente, são apresentadas algumas 

conclusões do presente estudo.  
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2. Definições e Dimensões do Suporte Social  

Segundo Ribeiro (1999, p. 82) “o suporte social é uma variável importante tanto 

para a existência de uma boa saúde como a recuperação em caso de acidentes ou 

doenças”. O suporte social assume uma extrema importância na vida das pessoas, 

especialmente em pessoas que por alguma razão recorrem aos serviços de saúde. 

Sarason et al., (1983, p. 127) definem o suporte social como “a existência ou a 

disponibilidade de pessoas em quem se pode confiar, pessoas que nos mostram que 

se preocupam connosco, nos valorizam e gostam de nós”. Ribeiro (1999) menciona 

que o suporte social do indivíduo é composto pelos familiares, amigos, bem como pela 

própria frequência de contactos, intensidade e pela existência ou não de amigos 

íntimos e de redes sociais.  

Por sua vez, Dunst & Trivette (1990; cit. por Ribeiro, 1999), distinguem dois 

tipos de suporte social: o informal e formal. O suporte informal baseia-se no apoio 

social dos familiares, amigos, vizinhos, padres e grupos sociais, os quais dão apoio 

nas actividades do dia-a-dia, em resposta aos acontecimentos da vida normativos e 

não-normativos. Já o suporte social formal consiste nas organizações sociais formais, 

ou seja, nas organizações que fornecem assistência ou ajuda às pessoas que 

necessitam. Neste tipo de suporte integram-se os profissionais, programas 

governamentais, serviços de saúde, hospitais, entre outros. 

O próprio conceito de suporte social abrange uma enorme diversidade de 

situações e formas de suporte, nomeadamente informacional, emocional e material 

(Singer & Lord, 1984), sendo estes os mais mencionados na opinião de alguns 

autores. Wills (1985; cit. por Martins, 2005) fala de quatro tipos de apoio: apoio à 

estima; apoio informativo; acompanhamento social e apoio instrumental. Já Oxford 

(1992; cit. por Martins, 2005) indica cinco funções: suporte emocional, suporte de 

estima, suporte informativo, suporte instrumental e socialização. Cohen & Will (1985), 

Cutrona & Russel (1990), Powell & Enright (1990) e Serra (1999) diferenciam seis 

tipos de funções: afectiva; emocional; perceptiva; informativa; instrumental e convívio 

social (Martins, 2005). Assim, constata-se que na literatura há diversas definições, 

umas que se complementam outras que se diferenciam, consoante os autores.  

Dunst & Trivette (1990; citado por Ribeiro, 1999) distinguem cinco 

componentes de suporte social: componente constitucional; componente relacional; 

componente funcional; componente estrutural e componente satisfação. A 
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componente constitucional baseia-se nas necessidades e as suas relações com 

suporte existente. A componente relacional verifica-se perante o estatuto familiar, 

profissional, o tamanho da rede social e a participação em organizações. A 

componente funcional diz respeito ao tipo de suporte emocional, informacional, 

instrumental, material, qualidade de suporte, nomeadamente, a quantidade de suporte. 

A componente estrutural consiste na frequência de contactos, proximidade psicológica 

e o nível da relação. Por fim, a componente satisfação traduz-se na utilidade e ajuda 

fornecida (Ribeiro, 1999). 

Relativamente às dimensões do suporte social há aspectos comuns e 

divergentes entre os vários autores que analisam esta questão. Weiss (1974) fala-nos 

de seis dimensões: a dimensão da intimidade; integração social; suporte afectivo; 

mérito; aliança e orientação. Neste sentido, Dunst & Trivette (1990; citado por 

Ribeiro,1999) descrevem outras dimensões do suporte social que consideram ser 

fundamentais para o bem-estar do indivíduo, designadamente: tamanho da rede 

social; existência de relações sociais; frequência dos contactos; necessidade do 

suporte social; tipo e quantidade do suporte social; a congruência entre o suporte 

social preciso e o que o indivíduo necessita; a sua utilização; a dependência; a 

reciprocidade entre o suporte social recebido e fornecido; proximidade e a satisfação 

do suporte social.  

Como reconhece Ribeiro (1999), a presença de amigos, familiares, rede social 

e a confiança mostrada na partilha de experiências difíceis, aumentam a auto-estima e 

reduzem alguns problemas de saúde, nomeadamente a depressão, fazendo do 

suporte social um efeito protector (Martins, 2005), sendo um factor que favorece a 

recuperação e o bem-estar do indivíduo. Andrade & Vaitsman (2002), referem que a 

falta de redes sociais constituem um factor de risco para a saúde pública, dado que 

podem facilitar situações de não acompanhamento e não adesão à terapêutica 

prescrita, dificuldades em aceder aos serviços de saúde e ao isolamento social 

dificultando a recuperação clínica.  

Ribeiro (1999, p. 84) diz-nos que a investigação sobre a temática do suporte 

social, no que se refere às suas várias dimensões e componentes, tem demonstrado 

que o impacto é diferente conforme o grupo etário. Contudo, são vários os estudos 

que evidenciam a existência de correlação positiva entre a qualidade de vida e a 

satisfação do suporte social em pessoas que padecem várias patologias, situações e 

diferentes grupos etários.  
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Em resumo, o suporte social promove nas pessoas capacidade e competência 

de enfrentar os novos desafios perante situações de crise, aumentando a sua auto-

estima, auto-eficiência, autonomia e amenizando o impacto das doenças (Rabelo & 

Nari, 2005).  

 

3. Suporte Social e a Saúde  

É evidenciado em vários estudos que a percepção satisfatória do suporte social 

nos indivíduos tem resultados positivos na saúde e na prevenção da doença, bem 

como na qualidade de vida. 

Numa revisão de literatura realizada por Broadhead et al. (1983), sobre a 

relação entre o suporte social e saúde, evidenciou-se que há fortes relações positivas 

entre elas. Outros estudos dirigidos por Schwarzer (1989) e Leppin (1991) através de 

meta-análises constataram que a má saúde era mais evidente entre as pessoas que 

tinham falta de suporte social (Ribeiro, 1999).  

Assim os estudos realizados nesta área temática têm vindo a evidenciar e a 

demonstrar que os efeitos do suporte social na saúde são significativos. Singer & Lord 

(1984), descrevem esses mesmos efeitos, realizando uma meta-análise de estudos, 

englobando-os em 4 grandes grupos: o suporte social protege contra perturbações 

induzidas pelo stress; a não existência de suporte social é fonte de stress; a perda de 

suporte social é um stressor; o suporte social é benéfico (Ribeiro, 1999).  

Os factores psicossociais influenciam e podem alterar padrões de 

comportamentos relacionados com a saúde do indivíduo, e a satisfação do suporte 

social pode conduzir ao desenvolvimento de estratégias de capacitação e de 

autonomia, bem como ao auxílio na preservação e promoção da qualidade de vida, 

reduzindo o sofrimento face à doença (Pedroso & Sbardelloto, 2008). Num estudo de 

Almeida & Sampaio (2007) sobre o stress e suporte social em familiares de pessoas 

com paralisia cerebral, ficou demonstrada a importância do apoio social na diminuição 

dos níveis de stress das famílias, confirmando também a correlação entre o stress e o 

suporte social, e valorizando desta forma uma importante área de intervenção 

comunitária.  

Porém, a definição do que é a saúde não é linear, pois este conceito suporta 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
7 

com ele um amplo e vasto conjunto de definições. O conceito de saúde não é um 

conceito estático, este tem vindo a alterar-se ao longo do tempo, reflectindo também o 

contexto histórico e a diversidade cultural (Ramos, 2004; Ribeiro, 2007).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 definia a saúde como um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 

doença ou incapacidade (Ribeiro, 2007). Em 1986 a mesma Organização (OMS) 

acrescentava à definição de saúde: a capacidade dos indivíduos realizarem as suas 

aspirações, bem como de satisfazerem as suas necessidades, tendo autonomia para 

modificar ou lidar o meio envolvente, sendo a saúde um recurso para a vida do dia-a-

dia, e uma dimensão da nossa qualidade de vida e não o objectivo de vida (Ramos, 

2004). 

A evolução do conceito saúde descreve-se por cinco grandes períodos. Ribeiro 

(2007) descreve estes cincos momentos designando-os como: período pré-cartesiano; 

o período científico ou o designado pelo modelo biomédico; a primeira revolução da 

saúde; a segunda revolução da saúde; e finalmente, a terceira revolução da saúde.  

O modelo pré-científico, período pré-cartesiano (até ao século XVII), engloba 

“todas as concepções de saúde, desde a origem do homem até à Renascença” 

(Ribeiro, 2007, p. 50). O período pré-científico centra-se na perspectiva da cultura 

ocidental.  

O modelo biomédico acompanhou o pensamento científico. Foram Galileu, 

Newton e Descartes que anunciaram os princípios básicos da ciência (Engels, 1977; 

cit. por Ribeiro, 2007). Neste modelo indicado como o modelo mecanicista: o ser 

humano era comparado a uma máquina, onde a cura da doença correspondia à 

reparação da máquina (Ribeiro, 2007).  

O modelo biomédico foi fulcral para a evolução da medicina, pois veio 

responder às grandes questões da sociedade de então. A teoria do germe, como foi 

reconhecida, foi um resultado muito positivo deste modelo, que permitiu enormes 

progressos na investigação das doenças já que este modelo busca o organismo 

patogénico específico associado a uma doença específica (Ribeiro, 2007). 

A primeira revolução da saúde caracteriza-se pela aplicação do modelo anterior 

(modelo biomédico) à prevenção das doenças. Esta prevenção das doenças conduziu 

ao desenvolvimento de medidas de saúde pública. A segunda revolução da saúde 

caracteriza-se pela “deslocação do foco da atenção e da intervenção, das doenças 

para a promoção de saúde” (Ribeiro, 2007, p. 56).  
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Assim o “modelo biomédico se centrou na doença, a primeira revolução da 

saúde se centrou na prevenção das doenças, a segunda revolução de saúde se 

centrou na saúde” (Ribeiro, 2007, p. 56). 

A partir de meados do século XX nova epidemia surge, a epidemia 

comportamental, ocorrendo a denominada transição epidemiológica. Ao longo dos 

anos verificou-se que as doenças que contribuíram para a mortalidade eram de 

etiologia comportamental, nomeadamente ligadas ao estilo de vida, factores 

ambientais, cuidados de saúde inadequados, entre outras. Devido à incapacidade de 

resposta aos problemas que foram surgindo na segunda revolução de saúde, 

acumulando com novos factores, nomeadamente as alterações demográficas, a 

revolução tecnológica e os seus custos de assistência médica e para uma 

aproximação dos serviços de saúde à comunidade, surgiu a emergência de uma 

terceira revolução da saúde para responder a estas novas necessidades (Ribeiro, 

2007).  

Ao longo da evolução do conceito de saúde os indivíduos foram ganhando 

responsabilidade na sua saúde. Estes passam a ser elementos activos e decisivos no 

processo de saúde e do adoecer (Ribeiro, 2007). 

O’Donnell (1986; cit. por Ramos, 2004) fala-nos de cinco dimensões que a 

saúde deve abranger de uma forma equilibrada: saúde emocional (equilíbrio 

emocional, gestão de emoções); saúde social (família, amigos); saúde intelectual 

(capacidades cognitivas, educação, realização profissional) e saúde física (condição 

física, alimentação, hábitos). Teixeira (2005) por sua vez acrescenta que o conceito de 

saúde é um estado positivo de bem – estar físico, psicológico, social, económico e 

espiritual. Assim sendo, é uma construção multifactorial onde a idade; o sexo; os 

factores hereditários; o estilo de vida; as influências sociais e comunitárias; as 

condições de habitação e de trabalho e as condições socioeconómicas, culturais e 

ambientais, são fundamentais e interligados ao conceito. Portanto podemos afirmar 

que o conceito de saúde é um conceito multifacetado. 

O suporte social actua positivamente em diversos âmbitos de saúde. Kessler e 

seus colaboradores (1979) numa revisão sistemática evidenciaram que o suporte 

social pode proteger as pessoas em risco de subsequentes perturbações mentais 

(Ribeiro,1999). Em outro estudo de revisão sistemática realizado por Abreu-Rodrigues 

& Seidl (2008) sobre o impacto do apoio social em doentes coronários, em bases de 

dados nomeadamente PsycINFO, Medline e Scielo, concluiu-se que há evidências na 
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relação entre a disponibilidade de suporte social e a melhoria da saúde do doente. Os 

estudos evidenciam que o suporte social adequado pode diminuir o risco de 

agravamento de doenças ao promover a educação e o controlo sobre a mesma 

(Abreu-Rodrigues & Seidl, 2008).  

Os mesmos autores também mencionam que há evidências na relação da 

variável do suporte social com a melhoria do prognóstico do doente cardíaco. Verifica-

se que o apoio social funciona como moderador dos efeitos secundários da doença 

coronária, como a depressão (Barefoot e cols., 2000); stress pós-traumático e 

ansiedade (Pedersen, Middel, & Larsen, 2002). Esta afirmação vai de encontro com o 

que Ribeiro (1999) afirma, já que o suporte social tem um efeito amortecedor do 

impacto do stress e ajuda a lidar melhor com os obstáculos da vida.  

No que diz respeito às doenças crónicas, são vários os estudos que 

testemunharam que o suporte social é um importante recurso na sua adaptação e 

longevidade da doença (Martins, Ribeiro & Garrett, 2003; Pedroso & Sbasdelloto, 

2008), desempenhando um papel de facilitador no controlo de situações problemáticas 

(Martins, Ribeiro & Garrett, 2003).  

Concluiu-se através dos estudos realizados que o suporte social é um 

determinante importante para a adesão ao tratamento, bem como um amortecedor do 

impacto da doença no indivíduo e poderá oferecer protecção (Abrunheiro, s.d.; citando 

Turner, 1982; Levy, 1983). Assim, constata-se que o suporte social é um factor capaz 

de proteger e promover a saúde (Siqueira, 2008), e influencia positivamente a 

qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo (Serra, 1999). 

 

4. Suporte Social e Qualidade de vida 

Qualidade de vida é um conceito recente e está em expansão em vários 

domínios das ciências sociais e humanas pelo que nos deparamos com muitos 

estudos de diversas áreas a debruçarem-se sobre o tema.  

Em 1920 manifestou-se o conceito de qualidade de vida no contexto de 

trabalho e as consequências no bem-estar dos trabalhadores (Canavarro, Simões, 

Pereira & Pintassilgo, 2004; Ribeiro, 2007; Leal, 2008), mas só em 1960 é que o 

conceito foi formalmente reconhecido no relatório da Comission on National Goals por 

Eisenhower que publicava vários indicadores sociais e ambientais da população 
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americana com o objectivo de promover a qualidade de vida (Ribeiro, 2007; Ribeiro, 

2009).  

A popularidade e subjectividade relativamente ao conceito de qualidade de vida 

colocam muitos obstáculos para uma única e rigorosa definição. Como afirma McGuire 

(1991, p. 13; cit. por Ribeiro, 2007; Canavarro et al., 2004) “todos têm a sua própria 

ideia do que é a qualidade de vida, e é nisso que reside o problema”. Desde então, 

muitos autores têm-se debruçado sobre o conceito, bem como procurado medidas 

para quantificar e definir a qualidade de vida dos indivíduos, sendo um objecto de 

estudo principalmente para as ciências sociais (Ribeiro, 2007).  

O conceito de qualidade de vida não reúne consenso entre a comunidade 

científica, assim como os instrumentos criados para fazer a sua aferição e validação. 

Umas definições centram-se na sensação de bem-estar, outras na satisfação das 

pessoas em diversas áreas de vida, e outras no diferencial entre o que a pessoa 

deseja ter e o que tem (Ribeiro, 2009).  

A qualidade de vida está relacionada com a percepção que cada pessoa tem 

de si, dos outros e do que a rodeia. A qualidade de vida pode ser avaliada por diversas 

variáveis e em função da educação; da formação; da actividade profissional; das 

competências adquiridas; da resiliência pessoal; do optimismo; das necessidades 

pessoais e a saúde (Leal, 2008). Variáveis essas que são percepcionadas da forma 

específica por cada indivíduo, o que confere a subjectividade ao conceito.  

A OMS define qualidade de vida como sendo o conjunto de percepções 

pessoais que se tem perante a vida, em função dos objectivos, valores (Ribeiro, 2002). 

Cramer (1994; cit. por Ribeiro, 2007, p.101), define qualidade de vida como “um 

estado de bem-estar mental, físico e social e não somente a ausência de doença ou 

incapacidade”. Esta definição indica-nos a primeira definição de saúde da OMS (1946) 

“ saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou incapacidade”. Sendo a saúde um estado dinâmico e que está 

ligado com o conceito de bem-estar e, sendo este um conceito subjectivo, difícil de 

mensurar e quantificar, já que as dimensões de saúde não se baseiam unicamente na 

física, mas mental e social, assim a noção de qualidade de vida evolui paralelamente 

com a de saúde, passando a considerar também variáveis biopsicossociais.  

No início da década de 90, a OMS reuniu um conjunto de peritos para debater 

e discutir a multidimensionalidade e complexidade do conceito de qualidade de vida, 

bem como construir um instrumento para a sua avaliação, o WHOQOL. O WHOQOL 
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Group (1994, p. 28; cit. por Canavarro, Simões, Pereira & Pintassilgo, 2004; Santos, 

2006) define assim qualidade de vida “como a percepção sobre a sua posição na vida, 

dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em 

relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Nos estudos de Campbel et al. (1976) e de Flanagan (1982) ambos os autores 

identificam domínios ou dimensões decisivas para a qualidade de vida. Enquanto 

Campbel et al. (1976) apresenta 12 domínios, nomeadamente, educação; vida familiar; 

trabalho; saúde; habitação; amizades; casamento; vizinhança; comunidade; padrão de 

vida; nação e o seu self. Flanagan (1982) no seu estudo usando método diferente 

identificou 15 domínios, designadamente, saúde e segurança social; relações 

familiares; ter e criar filhos; relações de proximidade com esposa/parceiro sexual; 

amizades íntimas; ajudar e encorajar os outros; participação no governo local; 

aumentar o conhecimento; trabalhar no que gosta; ter mérito e que seja 

recompensador; socializar com os outros; participar em recreação activa; conforto 

material; aumentar o conhecimento sobre si próprio e expressar-se de uma forma 

activa. Constatamos que podemos agrupar os domínios de ambos os autores, como 

por exemplo qualidade de vida na saúde, qualidade de vida na família e assim 

sucessivamente, sublinhando as diferentes áreas que será necessário para atingir a 

qualidade de vida global (Ribeiro, 2007). 

Como já foi mencionado anteriormente no suporte social e saúde, a literatura 

revela que o suporte social tem efeitos mediadores na protecção da saúde, 

desempenha um papel protector e que é um importante factor na adaptação para 

situações stressantes (Wills, 1997; Ribeiro, 1999; Silva, Ribeiro, Cardoso & Ramos, 

2003; Almeida & Sampaio, 2007), proporcionando uma melhor qualidade de vida, 

promovendo o optimismo, reduzindo a tristeza, o isolamento e a angústia. Igualmente 

promove a capacitação e autonomia da pessoa para uma melhor adesão ao 

tratamento, hábitos saudáveis (Herek, Levy & Maddi, 1990 cit. por Pedroso & 

Sbardelloto, 2008). A qualidade de vida e a saúde são conceitos que se influenciam 

reciprocamente sendo ambos de carácter multidimensional. Leppin & Schwarzer 

(1989, cit. por Ribeiro, 1999), além de evidenciar que a doença era mais evidente 

entre os que tinham falta de suporte social, também evidenciou pior qualidade de vida.  

Para realizar estudos sobre a qualidade de vida é preciso ter em conta as suas 

dimensões, bem como ter atenção na concretização da sua avaliação. Existem 

instrumentos de avaliação de qualidade de vida que possibilitam analisar o impacto da 
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doença sobre a vida dos indivíduos.  

Os instrumentos genéricos são Short-Form 36 de Anite Stewart, Ron Hays e 

John Ware, e o instrumento WHOQOL 100 de WHOQOL Group, posteriormente e 

mais recente WHOQOL BREF (26 questões). O primeiro instrumento avalia quatro 

domínios da qualidade de vida, designadamente o físico, psicológico, a independência, 

e as relações sociais. O segundo avalia seis domínios, nomeadamente o físico, 

psicológico, a independência, as relações sociais, o ambiente e a espiritualidade (Leal, 

2008). 

Existem também instrumentos de qualidade de vida específicos, ou seja, que 

estão mais direccionados para uma doença específica, como por exemplo, o The 

Quality of Life Questionnaire – QLQ – Core 30 que é utilizado para avaliação do 

impacto no diagnóstico de cancro, que pode ser aplicado em conjunto com Short-Form 

36, o primeiro avalia o impacto da doença e o segundo a qualidade de vida da pessoa. 

Existe o ADDQoL (Audit Diabetes Dependent Quality of Life) que avalia a percepção 

do próprio indivíduo acerca do impacto da diabetes na sua qualidade de vida. O 

WHOQoL – OLD que avalia a qualidade de vida numa população específica: idosos. 

Todavia, há estudos recentes que se têm debruçado sobre a construção de novos 

instrumentos já que surgem novas necessidades perante a temática (Leal, 2008).  

Têm vindo a desenvolver-se muitos estudos sobre a qualidade de vida e o 

suporte social/apoio social com o objectivo de analisar a relação entre estas variáveis, 

bem como áreas distintas que se cruzam na leitura dos estudos, especialmente nos 

estudos de Santos, Ribeiro & Lopes, (2003); Martins, Ribeiro & Garrett, (2003); Batista, 

Batista & Torres, (2006); Santos, (2006); Santos, Ribeiro & Lopes, (2003); Marinheiro, 

(2007); Moreno & Lopes, (2002); Meneses, Ribeiro & Silva, (2002); entre muitos 

outros.   

Hohaus e Berah (1996, cit. por Ribeiro, 1999, p. 549) referem que a satisfação 

no suporte social é uma das variáveis que estão associadas à satisfação com a vida, 

bem como ao nível da prevenção de perturbações psicológicas e orgânicas, na 

diminuição da gravidade da doença e na sua própria recuperação (Abrunheiro, s.d).  

Outro estudo conduzido por Silva et al. (2003) com o objectivo de analisar os 

efeitos do apoio social na qualidade de vida em indivíduos com diabetes reforçou a 

ideia que o apoio social desempenha um papel importante no controlo glicémico e na 

qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus.  

Por fim, e não menos importante, num estudo sobre a satisfação com o suporte 
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social e a qualidade de vida no doente após transplante hepático de Lídia Abrunheiro, 

os resultados demonstraram uma correlação positiva entre estas variáveis, bem como 

uma associação entre a boa saúde e a qualidade de vida.  

Podemos concluir que o suporte social é uma vertente fundamental para a 

existência da qualidade de vida, sendo um factor protector de saúde e bem-estar. 

Conforme referido anteriormente, o conceito de qualidade de vida tem um carácter 

dinâmico e evolutivo semelhante ao de saúde. O conceito de saúde também é 

subjectivo, já que a percepção do indivíduo acerca da sua vida e do seu contexto é 

pessoal e única.  

Com o objectivo de mensurar e quantificar a qualidade de vida foram surgindo 

diversos instrumentos, os quais se têm vindo actualizar e a diversificar no sentido de 

se tornarem mais completos, abrangentes e rigorosos na sua aplicação.  

 

5. Suporte Social e o Envelhecimento 

O envelhecimento populacional é um fenómeno reconhecido na actualidade. A 

longevidade aumentou nos últimos anos devido às melhores condições de vida 

(qualidade de vida, condições sociais e económicas e à medicina) e à baixa natalidade 

o que levou a novas abordagens sobre o assunto (Bayle, 2004; Fontaine, 2000; Júnior, 

Kuller &Telles, 2006). 

A OMS classifica o envelhecimento por quatro estágios: meia-idade (45 a 59 

anos de idade), idoso (60 a 74 anos de idade), ancião (75 a 90 anos de idade) e a 

última como velhice extrema (superior a 90 anos de idade) (Júnior, Kuller & Telles, 

2006).  

Roger Fontaine (2000) define envelhecimento como um conjunto de processos 

que o organismo sofre após a sua fase de desenvolvimento, sendo o envelhecimento 

um fenómeno dinâmico que acarreta transformações no organismo de natureza 

biológica ou psicológica em função do tempo. Osório & Pinto (2007), acrescentam às 

transformações de natureza biológica e psicológica o processo cultural e social pelo 

que, assim o envelhecimento constitui “um processo de degradação progressiva e 

diferencial” (Fontaine, 2000, p. 19). 

Charcot foi um dos investigadores do século XIX que contribuiu para uma 
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imagem muito negativa sobre o envelhecimento. Actualmente essa representação da 

velhice não desapareceu completamente, mas cada vez mais estudos evidenciam que 

o envelhecimento é fonte de inúmeras oportunidades para melhorar ou preservar a 

qualidade de vida da pessoa (Fontaine, 2000).  

Como refere Fontaine (2000) os efeitos do envelhecimento não são 

homogéneos. É sabido que cada pessoa tem o seu ritmo de desenvolvimento e de 

degradação, bem como os seus órgãos e funções psicológicas, demonstrando umas 

pessoas mais resistentes ao processo ao envelhecimento do que outras.  

A velhice não é definida através da cronologia, mas pelas condições físicas, 

mentais, funcionais e de saúde da pessoa. O envelhecimento é um “processo pessoal 

e cada sujeito pode apresentar involuções em níveis diferentes e em vários graus, 

devido ao declínio mais rápido de certas funções e capacidades, relativamente a 

outras” (Osório & Pinto, 2007, p. 185-186). Fontaine (2000) alega também que a idade 

biológica, a idade social e a idade psicológica que podem ser muito diferentes da 

idade cronológica.  

Na perspectiva desenvolver novas abordagens sobre o envelhecimento 

existem estudos a analisar e a definir novos conceitos. Para o sucesso da realização 

de um envelhecimento saudável Cupertino, Heringer & Rosa (2007; citando Rowe & 

Kahn, 1998) identificam três indicadores: baixo risco de doenças e de incapacidade 

funcionais, funcionamento mental e físico excelentes e envolvimento activo com a 

vida.  

A OMS (2002; cit. por Ribeiro & Paúl, 2011) apresenta um novo conceito: o 

“envelhecimento activo” que vem no seguimento do envelhecimento saudável, mas 

que pretende ser mais abrangente do que exclusivamente a saúde, incluindo também 

aspectos socioeconómicos, psicológicos e ambientais.  

A OMS (2005) apresenta determinantes fulcrais para a realização do 

envelhecimento activo, designadamente determinantes de ordem pessoal (factores 

biológicos, genéticos e psicológicos); determinantes comportamentais (estilo de vida 

saudável e participação activa na sua saúde); determinantes económicos (protecção 

social, rendimentos e trabalho digno); determinantes do ambiente físico (acesso aos 

serviços, vizinhança, ar puro, água limpa e alimentos seguro); determinantes sociais 

(educação, apoio social e prevenção de violência e abuso) e por fim os determinantes 

que dizem respeito aos serviços sociais e de saúde (acessibilidade, qualidade, 

promoção de saúde e prevenção de doenças) (Ribeiro & Paúl, 2011). 
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Rowe & Kahn (1998; cit. por Paúl, s.d) demonstraram que há uma relação 

significativa entre o apoio social e o envelhecimento bem-sucedido, constatando-se 

que as redes sociais têm um papel fundamental de efeito protector e efeito 

amortecedor sobre o stress relacionado ao envelhecimento. 

Num estudo de Constança Paúl (s.d) constatou-se novamente a importância de 

uma rede de suporte social, bem como do suporte percebido ao longo do curso de 

vida dos indivíduos, concluindo-se que a “existência de redes de suporte social são um 

importante elemento de bem-estar e saúde física e mental dos idosos” Paúl (s.d, p. 

284). A mesma autora também refere que a existência de vínculos afectivos, 

nomeadamente o casamento parecem proteger o processo do envelhecimento para 

que este seja bem sucedido. Assim se verifica que o estado civil é uma variável que 

poderá proporcionar um envelhecimento bem sucedido (Paúl, s.d). 

O envelhecimento acarreta consigo, inevitavelmente, consequências na saúde 

de qualquer pessoa. Maia (2006) também salienta a importância do casamento, 

amigos e família (suporte social informal) na gestão de cuidados de saúde. Verifica-se 

que apesar das alterações das funções e estruturas familiares continuam a ser, na 

maioria dos casos, os familiares do sexo feminino que apoiam estes doentes, 

desempenhando assim o papel de cuidadores informais (Martins, Ribeiro, & Garrett, 

2003). 

Santos, Ribeiro & Lopes (2003; citando Achat et al., 1998; Billings & Moos, 

1984; Bishop, 1994; Brannon & Feist, 1997; Caron, Tempier, Mercier & Leouffre, 1998) 

mencionam que o isolamento aparece relacionado a algumas doenças, especialmente 

a hipertensão, a diabetes e os comportamentos aditivos (tabaco e o álcool) 

condicionando o decréscimo na saúde mental, vitalidade, funcionamento emocional e 

desempenho de papéis sociais.  

O apoio social, como afirma Martins (s.d, p. 129) “assume-se como um 

processo promotor de assistência e ajuda através de factores de suporte que facilitam 

e asseguram a sobrevivência dos seres humanos”. Nardi & Oliveira (2008) confirmam 

que a existência de redes sociais é de importância extrema para a satisfação das 

necessidades do idoso, que influenciam directamente e/ou indirectamente na 

qualidade de vida.  
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6. Educação para a Saúde  

6.1 Promoção de Saúde e Educação para a Saúde – 

conceptualizações  

O conceito de saúde, como já foi abordado anteriormente, é influenciado por 

vários factores sociais e ambientais. Precioso (1999; cit. por Carvalho & Carvalho, 

2006) enuncia os determinantes de saúde sendo eles: a biologia do humano (genética, 

desenvolvimento, envelhecimento); o meio ambiente (contaminação física, biológica, 

química e sociocultural); o estilo de vida (comportamentos ligado à saúde) e o sistema 

de saúde (acessibilidade e cobertura). Os determinantes da saúde influenciam o 

estado de saúde das pessoas, assim a OMS (1986; cit. por Carvalho & Carvalho, 

2006) defende que “é fundamental capacitar as pessoas para aprenderam durante 

toda a vida, preparando-se para todos os estádios do seu desenvolvimento e para 

lutarem contra doenças crónicas e incapacidades”.  

Com as evoluções socioculturais e económicas verificou-se que a saúde e o 

bem-estar dependiam cada vez mais do comportamento e dos hábitos dos indivíduos, 

surgindo em 1986 a Carta de Ottawa que nos remete para a importância da Promoção 

de Saúde.  

O conceito de Promoção de Saúde é multidisciplinar, visa obter melhor saúde. 

Na Carta de Ottawa (1986), define-se Promoção de Saúde como “processo de 

capacitação da comunidade para actuar na melhoria de sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”. A chave do 

conceito está na palavra “capacitar”, que consiste na atribuição às pessoas do poder e 

responsabilidade que detêm sobre a sua saúde, retirando assim o poder às 

instituições e aos profissionais. Estes são dois grandes objectivos do processo de 

promoção da saúde. 

Estudo realizado por Breslow et al (1965; cit. por Carvalho & Carvalho, 2006) 

demonstrou que o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o excesso 

alimentar e o número de horas de sono estão significativamente associados ao 

aumento do risco de morte nos indivíduos entre os 30 e os 69 anos de idade. Outro 

estudo realizado pelo Center for Disease Control (1977; cit. por Carvalho & Carvalho, 

2006), baseando-se numa análise sobre as primeiras 10 causas de morte (retirando as 

mortes durante o 1º ano de vida devido aos principais determinantes da mortalidade 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
17 

serem factores biológicos) é demonstrado que a proporção da mortalidade associada 

ao estilo de vida aumenta para cerca de 50% ao longo dos anos de vida.   

A promoção de saúde deve ser feita através de estratégias e programas que se 

adaptam às necessidades locais e às possibilidades de cada região, e como defendem 

Carvalho & Carvalho (2006, p. 13) “o factor base do melhoramento dos indivíduos, das 

comunidades e do seu nível de saúde é a educação”, facto também realçado pela 

Carta Ottawa (1986). Esta ainda defende que o desenvolvimento das comunidades é 

realizado sobre os recursos humanos e materiais que nelas existem, para aumentar a 

auto-ajuda e o apoio social e para desenvolver sistemas de reforço na participação 

popular nos assuntos de saúde. Para esta realização é necessário um total e continuo 

acesso à informação, às oportunidades de aprendizagem para assuntos de saúde, 

assim como apoio financeiro.  

Existem muitos estudos que evidenciam a relação entre a educação e a saúde. 

Neste sentido são utilizadas medidas educativas com o objectivo de promoção de 

saúde.  

O estudo realizado pelo National Poverty Center (Loureiro & Miranda, 2010) 

baseou-se nos dados dos inquéritos nacionais de saúde nos EUA e constatou que as 

pessoas com um maior nível de escolaridade tinham menos problemas de 

hipertensão, diabetes, menos limitações funcionais. Pelo contrário os indivíduos com 

menos escolaridade são os que fumam mais, praticam menos exercício físico, bebem 

mais, são mais obesos e acedem menos aos cuidados preventivos. Também se 

verificou que os doentes hipertensos e diabéticos com menos escolaridade são os que 

menos aderem à terapêutica e ao seu controlo.  

As investigações de Mustard et al. (1997), Manor et al. (1999), Shkolnikov et al. 

(1998), Hurt, Rossmands & Saha (2004), Liang et al. (2000), entre outras, concluíram 

que os indivíduos mais escolarizados têm uma maior predisposição para viver mais 

anos (Loureiro & Miranda, 2010). 

Loureiro & Miranda (2010, p.131) sustentam que “uma maior educação melhora 

as aptidões para o acesso à informação e ao pensamento crítico”. Tal como outros 

estudos demonstram que as pessoas com uma maior escolaridade têm uma maior 

resistência para evitar comportamentos de risco (como o tabagismo) e promover a sua 

saúde, através de hábitos saudáveis e actividade regular (Menke et al., 2000; cit. por 

Loureiro & Miranda, 2010). Em outro estudo realizado por Ferrinho, Bugalho & Miguel 

(2004; cit. por Loureiro & Miranda, 2010) são as pessoas com maior escolaridade que 
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também dão melhor utilidade aos serviços de saúde e é a população mais aberta e 

disposta a envolver-se em programas de prevenção e de diagnóstico precoce. Desta 

forma “só através do processo de educação recíproca e pessoalmente auto dirigida, 

poderemos atingir os objectivos marcados à educação de adultos: a plenitude da 

realização pessoal e a participação plena da comunidade” (Dias, 1982, p. 34; cit. por 

Carvalho & Carvalho, 2006).  

Tones e Tilford (1994; cit. por Carvalho & Carvalho, 2006) especificam e 

relacionam os conceitos de Promoção de Saúde e Educação para a Saúde através de 

uma fórmula: Promoção de Saúde é igual à Educação para a Saúde vezes a Política 

de Saúde. Os mesmos autores consideram a Promoção de Saúde como uma 

actividade mais ampla e abrangente do que a Educação para a Saúde.  

A Educação de Saúde é uma das estratégias de Promoção de Saúde, como 

outras estratégias que a Promoção de Saúde abrange, nomeadamente: prevenção da 

doença, trabalho com a comunidade, desenvolvimento das organizações, políticas 

públicas saudáveis, medidas para melhorar o ambiente e medidas legislativas e 

reguladoras.  

Educação para a Saúde é um processo que utiliza a comunicação com o 

objectivo de facilitar a aprendizagem das competências e capacidades que ensinem e 

motivem os indivíduos para a realização de escolhas saudáveis de modo informado, 

consciente, responsável e autónomo. Tones & Tilford (1994, p.11; cit. por Carvalho & 

Carvalho, 2006) citam que “Educação para a saúde é toda a actividade intencional 

conducente a aprendizagens relacionadas com saúde e doença [...], produzindo 

mudanças no conhecimento e compreensão e nas formas de pensar. Pode influenciar 

ou clarificar valores, pode proporcionar mudanças de convicções e atitudes; pode 

facilitar a aquisição de competências; pode ainda conduzir a mudanças de 

comportamentos e de estilos de vida”. Como afirmam Carvalho & Carvalho (2006) esta 

definição de Educação para a Saúde engloba factores que influenciam a tomada de 

decisão dos indivíduos, bem como, a transmissão de conhecimento. Esta transmissão 

de conhecimento implica apoios “para uma mudança de atitudes, trabalhar as 

convicções pessoais, as crenças e os valores individuais (Carvalho, 2002; cit. por 

Carvalho & Carvalho, 2006).  

A Educação para a Saúde deve ser um processo interactivo e aceite pela 

comunidade, alcançando uma atitude de participação activa e de parceria, com 

responsabilidades na determinação da sua própria saúde e qualidade de vida 
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(Amorim, 1999; cit. por Carvalho & Carvalho, 2006). Como Carvalho & Carvalho (2006, 

p. 19) afirmam, “educar as pessoas para a saúde é criar condições para as pessoas se 

transformarem, saberem o porquê das coisas. Mostrar-lhes que elas podem aprender 

e sensibilizá-las para a importância dos conhecimentos ligados com a sua saúde. Isto 

exige dinâmica de trabalho” e uma atitude proactiva.  

6.2 Educação para a Saúde: com o contributo do Serviço 

Social 

Os pilares que sustentam a boa prática profissional do Técnico Superior de 

Serviço Social estão representados por via documental, sendo eles compostos pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Convenção sobre os Direitos da 

Criança, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis, Políticos, Direitos Económicos e 

Culturais, pela Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação 

racial e discriminação das mulheres, entre outros (Direitos Humanos e Serviço Social, 

1999).  

A prática do Serviço Social, como certifica a Associação de Profissionais de 

Serviço Social (2007), baseia-se em “promover a mudança social, a resolução de 

problemas nas relações humanas e o reforço da emancipação das pessoas para 

promoção do bem-estar. Ao utilizar teorias do comportamento humano e dos sistemas 

sociais, o Serviço Social intervém nas situações em que as pessoas interagem com o 

seu meio. Os princípios dos direitos humanos e da justiça social são fundamentais 

para o Serviço Social”.  

O Serviço Social apoia-se nos sistemas sociais para averiguar/investigar 

problemas, com a finalidade de proporcionar transformações a nível individual, 

organizacional, social e cultural, não fosse o ser humano um ser biopsicossocial 

(Louro & Farinha, 2000), exigindo ao serviço social uma abordagem holística. Os 

Técnicos Superiores de Serviço Social procuram criar respostas e atitudes face aos 

problemas e necessidades de âmbito pessoal, social, bem como recursos disponíveis, 

abrindo esforços com vista à promoção do desenvolvimento e das capacidades do 

indivíduo para prover as suas necessidades (Ander-Egg, 1996, cit. por Dias, 2009).  

O método essencial para a eficiência no trabalho em Serviço Social é a 

investigação – acção. A investigação-acção integra “as metodologias participativas, de 

que o Serviço Social se socorre e caracteriza-se pela unificação entre prática/acção e 
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conhecimentos teóricos, é uma estratégia de acção devidamente informada e 

esclarecida acerca das situações onde se pretende intervir. Promove a participação 

activa e responsável dos sujeitos e cria condições para a organização da comunidade 

dando-lhe protagonismo e responsabilidade no seu processo de mudança social” 

(Ander-Egg, 1996; cit. por Dias, 2009). 

O empowerment é uma estratégia usada com o intuito de uma melhor 

intervenção.  

 

Este “significa o processo de aumentar o poder”, ou seja, tem a finalidade de 
ajudar na definição “dos objectivos da intervenção psico-social”. Silva (2001, 
p.29) refere-o como “(…) uma estratégia que inclui a utilização dos recursos 
existentes, a criatividade na forma (…) de organizar respostas originais e 
adequadas à situação (…), inclui eventualmente também a modificação da 
atitude da pessoa face a essas potencialidades, o que se procura, o que se faz, 
é tentar aumentar o seu poder de jogar com a situação”.  
 

Na realidade, esta estratégia visa capacitar a pessoa estimulá-la na procura de 

informações e outros conhecimentos para que consiga desenvolver a sua 

autoconfiança autonomia e potencialidades.  

O enquadramento do Serviço Social na saúde foi implementado a partir de 

1946, nos Hospitais e Centros de Saúde. Esta implementação deu ênfase social aos 

cuidados de saúde hospitalares, bem como às condições sociais no pós-alta, o que 

implicou a interacção entre o utente e familiares (Serviço Social na Saúde, 1998). 

Como refere o Decreto-Lei nº 48357 de Abril, o Serviço Social: 

 

“ (…) tem como objectivo estabelecer as relações entre as necessidades 
pessoais ou familiares e os casos de doença, a fim de serem tidas em conta no 
tratamento e no regresso dos doentes ao seu meio social. Visa igualmente 
promover e facilitar o contacto dos doentes e suas famílias com os serviços 
exteriores, cuja intervenção seja para resolver ou debelar os estados de 
necessidade” (Hospital de São João, EPE, 2006).  
 

O papel do Técnico Superior de Serviço Social é multidimensional, desde 

facilitador da integração dos utentes nos serviços de saúde; gestor de caso e monitor 

da continuidade, integralidade e qualidade dos cuidados; mediador e fomentador das 

redes de suporte social e sua efectividade; provedor e conselheiro da família; 

mediador da prestação de bens e serviços ao doente e família; promotor da qualidade 

e humanização dos cuidados e serviços; dinamizador de indivíduos e organizador de 
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grupos; capacitador de populações e organizador de comunidades (Manual de Boas 

Práticas para Assistentes Sociais da Saúde, 2006). Com isto verifica-se que o papel 

do Técnico Superior de Serviço Social é muito importante em qualquer área que 

integre. Além da capacidade de intervenção, o técnico deve ser também capaz de 

antecipar e prevenir os problemas.  

O profissional de Serviço Social na saúde desenvolve a sua intervenção junto 

do indivíduo, na procura de respostas às suas necessidades, com o objectivo de 

promover sentimentos de segurança, bem-estar e de satisfação. O técnico, para poder 

responder/apoiar o doente/família precisa identificar os seus problemas, através de 

entrevistas abertas e semi-dirigidas ao doente e família, da observação directa e 

indirecta (relação com as outros indivíduos), das visitas domiciliárias, entre outros 

métodos e técnicas. Estes são todos processos de avaliação, formatados para dar a 

resposta mais adequada ao problema que é suscitado (Guião Operativo para o 

Atendimento/Acompanhamento Social, s.d). 

Johnson & Cortê-Real, (2000; cit. por Dias, 2009) sublinham que o papel do 

Serviço Social nos cuidados de saúde baseia-se em dar relevo ao papel dos factores 

psicossociais nos processos de saúde/doença, assim como no tratamento, 

reabilitação, e reintegração do indivíduo no seu meio social, minimizando os efeitos do 

processo de doença.  

O Técnico Superior de Serviço Social trabalha no sentido de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida à pessoa. Ele deve tentar envolver e capacitar a pessoa para 

uma nova realidade. Esta realidade pode envolver alterações do estilo de vida da 

pessoa, entre outros, no âmbito da saúde. A saúde é um factor delicado, pois acaba 

por ser a base essencial de todas as outras áreas, nomeadamente sociais, familiares, 

económicas, entre outras. Assim, técnicas como, a empatia, a escuta activa, o respeito 

pelo indivíduo, são fundamentais para trabalhar com as pessoas e para atingir os 

objectivos propostos. Como refere a Lei de Bases da saúde nº 48190 de 24 de Agosto, 

a qualidade de vida do homem tem como alicerce primordial o factor saúde (Serviço 

Social na Saúde, 1998). 

O profissional de Serviço Social deve advogar (advocacia social) a favor dos 

indivíduos, deve procurar capacitar a pessoa com vista à mudança, atribuir 

competências (empowerment), informar de direitos e recursos que a pessoa poderá 

usufruir (Payne, 1997; cit. por Dias, 2009). 
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7. Método e Participantes 

Este capítulo descreve os aspectos referentes à metodologia utilizada neste 

estudo, como a investigação foi orientada, os seus objectivos, bem como a descrição 

dos participantes, os procedimentos e o tratamento estatístico.  

7.1 Objectivos do estudo  

Como se constatou na parte teórica do presente estudo, verifica-se que existe 

muita literatura sobre o suporte social e qualidade de vida. Assim, os objectivos desta 

investigação são:  

1. Analisar da Satisfação do Satisfação com o Suporte Social segundo algumas 

variáveis de caracterização, designadamente: idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, situação profissional, coabitação, número de filhos, autonomia, 

tipo de apoio, satisfação das necessidades com o suporte que possui, outro 

tipo de apoio e a vontade de ter mais apoio.  

2. Analisar as dimensões do SF-36 segundo algumas variáveis da caracterização, 

nomeadamente idade, sexo, estado civil, escolaridade, situação profissional, 

coabitação, número de filhos, autonomia, tipo de apoio, satisfação das 

necessidades com o suporte que possui, outro tipo de apoio e a vontade de ter 

mais apoio.  

3. Analisar a Satisfação com o Suporte Social com o Questionário genérico de 

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

4. Identificar indicadores da necessidade de Educação e intervenção social. 

 

7.2 Método de estudo  

O objectivo de uma investigação é inovar, produzir conhecimento, e para 

produzir conhecimento é necessário recorrer a uma metodologia. É através da 

metodologia que podemos atingir um conhecimento rigoroso e válido sobre o que 

queremos estudar. Os métodos que delineamos serão “o caminho que se escolhe para 

a obtenção de um fim” (Espinoza, 1986, p. 89; cit. por Serrano, 2008, p.47). 
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Assim, desenhou-se um estudo descritivo transversal dado que este método 

manifesta-se pelo objectivo de descrever a realidade que pretendemos, procurando 

estudar as relações existentes entre as variáveis expostas, sendo que esta avaliação 

será realizada num só momento.  

Segundo Pinto (1990) o intuito principal do método descritivo é proporcionar 

uma caracterização rigorosa das variáveis envolvidas num fenómeno ou 

acontecimento, contudo não lhe compete determinar a natureza de tal relação. 

 

7.3 Testes estatísticos  

Para a caracterização da amostra utilizou-se estatística descritiva com cálculo 

de frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e de dispersão.  

Para verificar se as variáveis seguem a distribuição normal utilizou-se o teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Podíamos utilizar o teste de aderência de Shapiro-Wilk, mas 

este teste é mais vigoroso quando se têm pequenas amostras (igual ou inferior a 50 

indivíduos), assim o teste de ajustamento à normal mais adequado é o Kolmogorov-

Smirnov (Laureano, 2011), já que estamos perante uma amostra de 327 indivíduos.  

A análise de resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov é através do valor do 

p, caso este valor seja menor que 0,05 a variável não segue a distribuição normal, e 

nesse caso utilizam-se testes não paramétricos. Se valor do p for maior que 0,05, 

nesse caso a variável segue a distribuição normal e recorre-se à utilização de testes 

paramétricos.  

A correlação entre variáveis quantitativas foi estabelecida através da correlação 

de Person, ou em alternativa o teste Rho Spearman. O coeficiente de correlação 

avalia o grau de associação entre (-1 e 1). Se o valor do coeficiente for igual a 1, 

estamos perante uma correlação perfeita entre variáveis. Se os valores forem 

inferiores a 0,3, a correlação é fraca; Valores entre 0,3 e 0,7, correlação moderada e 

acima do valor 0,7, correlação forte (Macedo & Gonçalves, 2010). 

Para a comparação de médias para duas amostras independentes foi utilizado 

o teste T para amostras independentes ou, em alternativa, o teste U Mann – Whitney. 

Para mais de duas amostras, utilizou-se o One - Way ANOVA, ou alternativamente o 

teste de Kruskal – Wallis.  

Para verificar a consistência interna das escalas e dos itens que as integram, 
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recorreu-se a estatística Reliability Analysis, calculando o Alfa de Cronbach.  

Estes dados são analisados através do programa SPSS 19 (Statiscal Package 

for Social Sciences).  

 

7.4 Operacionalização das variáveis  

Tendo em mente a concretização do tratamento estatístico previsto, houve 

necessidade de dicotomizar uma variável, designadamente a idade, que para a 

caracterização da amostra foi utilizada como variável quantitativa, e posteriormente 

para a análise da Satisfação com o Suporte Social foi dicotomizada em pessoas com 

idades inferiores a 65 anos versus pessoas com 65 e mais anos.  

 

7.5 Amostra 

Para a concretização do estudo definiu-se alguns critérios para a selecção da 

amostra e os procedimentos para a recolha de informação, bem como a utilização dos 

instrumentos: o Questionário Sociodemográfico, a Escala de Satisfação do Suporte 

Social (ESSS) e o Questionário genérico de avaliação de Qualidade de Vida (MOS SF-

36). 

A colheita de dados para este presente trabalho de investigação foi realizada 

no 1º trimestre de 2011, no serviço de internamento de Medicina Interna (Medicina 

Homens, Medicina Mulheres e Especialidades) da Unidade Hospitalar de Bragança 

(anexo A). 

Numa análise antecipada à aplicação dos questionários, verificou-se a elevada 

taxa de analfabetismo e um envelhecimento acentuado, características desta 

população específica. Assim, foi definido que era a própria investigadora a aplicar os 

instrumentos, lendo e esclarecendo o que era pretendido ao doente; se em alguma 

altura do questionário o doente quisesse desistir, assim acontecia.  

Os doentes com diagnóstico clínico mais crítico, sem capacidades cognitivas, 

sem capacidade de auscultação, com problemas mentais, com senilidade, entre outras 

características que dificultavam e impossibilitavam a realização dos inquéritos, não 

foram seleccionados, definindo assim os critérios de exclusão dos participantes na 

amostra.  
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7.5.1 Caracterização dos participantes no estudo  

Dos 561 doentes que estiveram internados no Serviço de Medicina Interna na 

Unidade Hospitalar de Bragança, e aos quais a investigadora teve acesso (gráfico 1), 

327 (58,3%) participaram voluntariamente no estudo, 42 doentes (7,5%) não quiseram 

participar. Registam-se 168 (29,9%) doentes que não reuniam os critérios positivos 

para a integração no estudo, nomeadamente o seu estado clínico (demências, surdez, 

senilidade), e por fim houve 24 reinternamentos (4,3%) que já tinham sido abordados 

no primeiro contacto hospitalar e como tal, não foi feita uma segunda recolha de dados 

face ao reinternamento.  

Gráfico 1 – Distribuição da amostra segundo a participação no estudo 

 

Dos participantes 50,8% (166 doentes) são do sexo masculino e 49,2% (161 

doentes) do sexo feminino. O sexo masculino é o que regista maior recusa na 

participação dos questionários; por sua vez é o sexo feminino que reúne maior 

percentagem de doentes que não possui critérios positivos para a investigação (tabela 

1).  

Tabela 1 – Caracterização do Sexo com a realização do inquérito 

 

Realizou o inquérito? 
Total 

Sim Não Não quis Reinternamento 

Sexo 
Masc. 166 74 28 11 279 

Femin. 161 94 14 13 282 

Total 327 168 42 24 561 

Sim Não Não quis Reintermanento Total

327 N 

168 N 

42 N 24 N  

561 N 

58,3 % 
29,9% 

7,5% 4,3% 

100% 

Frequency Percent
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Os indivíduos que participaram nesta investigação têm uma média de idades 

de 71 anos de idade, sendo a moda de 82 anos de idade. Verificamos que dos 327 

doentes da amostra, 84 (25,7%) indivíduos têm idades inferiores a 65 anos de idade e 

243 (74,3%) têm idades iguais ou superiores a 65 anos. 

Relativamente ao estado civil, como se pode verificar no gráfico 2, verifica-se 

que a maioria dos sujeitos é casada ou vive em união de facto 49,2%, face aos 29,7% 

dos viúvos.  

Gráfico 2 – Caracterização do Estado Civil  

 

No que concerne à escolaridade, verifica-se que 35,5% (116 doentes) não sabe 

ler nem escrever, e 33,6% (110 doentes) apenas concluiu o 4º ano. Nesta variável 

pode verificar-se que existe uma maior afluência escolar do sexo masculino do que no 

sexo feminino.  

No que se refere à situação profissional da amostra constata-se que 303 

doentes (92,7%) encontram-se inactivos, incluindo este grupo os estudantes, 

domésticas, desempregados, doentes de baixa médica e reformados. Os últimos 

apresentam uma maior relevância com 267 doentes reformados. A população activa 

que se encontra empregada representa apenas 7,3% do total da amostra.  

Na caracterização do agregado familiar (gráfico 3) verificamos que 55 doentes 

solteiro casado/união de facto divorciado/separado viúvo

57 N 

161 N 

12 N 

97 N 

17,4 % 

49,2 % 

3,7 % 

29,7 % 

Frequency Percent
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(16,8%) vivem sozinhos, face aos 272 (83,2%) que vivem acompanhados.  

Dos que vivem acompanhados verificou-se que 40,7% dos doentes (133 

indivíduos) vivem com o cônjuge, 47 (15%) vivem com os filhos, registando-se 9,2% 

(30 doentes) que vivem instituições.  

 

Gráfico 3 – Caracterização dos Agregado Familiar 

 

 

Os doentes têm em média dois filhos, verificando-se no entanto, que 18,7% 

dos doentes não têm descendentes.  

Foi nosso objectivo estudar o rendimento familiar dos doentes. No entanto, 

parece-nos pertinente assumir que as informações apresentadas podem não ser 

rigorosas, uma vez que não foi obtido o acesso directo à informação. Também 

verificamos alguma reserva na transmissão desta informação, nomeadamente no que 

concerne a rendimentos agrícolas ou reformas provenientes do exterior. O gráfico 4 

evidencia a informação obtida e, através da sua análise ode constatar-se que 43,1% 

dos doentes auferem rendimentos iguais ou inferiores a 385.90 euros por mês. De 

referir ainda que 4,9% (16 doentes), afirmaram não ter qualquer tipo de rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

vive só vive acompanhado Total

55 N 

272 N 
327 N 

16,8 % 

83,2 % 100 % 

Frequency Percent
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Gráfico 4 – Caracterização do Rendimento Pessoal  

 

 

Mais de metade dos doentes inquiridos (59,3%; n=194) referiram ser 

autónomos antes do internamento, e 40,7% (n=133) afirmaram padecerem de alguma 

dependência ou incapacidade antes de terem sido submetidos ao actual processo de 

internamento (gráfico 5).  

Os principais cuidadores dos indivíduos sem autonomia caracterizam-se em 

três grandes grupos: 8,6% (28 doentes) é a esposa, sendo que apenas 3,4% dos 

doentes têm como o marido cuidador, 12,2% (40 doentes) é o filho/filha e 13,1% (43 

doentes) são outros cuidadores, designadamente cuidadores formais. 

 

 

 

 

 

 

 

<385,90 Euros 385,91 -
771,80 Euros

771,81 -
1157,70 Euros

> 1157,71
Euros

NTR (Não tem
Rendimentos)

 Total

141 N 

104 N 

38 N 
28 N 

16 N 

327 N 

43,1 % 
31,8 % 

11,6 % 8,6 % 4,9 % 

100 % 

Frequency Percent
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Gráfico 5 – Caracterização da Autonomia dos doentes 

  

 

Por fim, no que toca ao desejo dos doentes em ter mais apoio social 37,3% dos 

indivíduos afirmam não querer qualquer outro tipo de apoio, 26% dos doentes referem 

que gostariam de ter mais apoio formal e 23,5% dos inquiridos revelam que gostariam 

de ter mais apoio formal e informal.  

 

7.6 Instrumentos Aplicados  

Para a realização desta investigação, foi realizado um pré teste para verificar a 

validade dos instrumentos na sua adaptação a esta população específica. Os 

instrumentos utilizados são os seguintes: Inquérito Sócio Demográfico, a Escala de 

Satisfação de Suporte Social (Ribeiro, 1999) e o Questionário genérico de avaliação 

de Qualidade de Vida (MOS SF-36). 

 

7.6.1 Questionário Sociodemográfico 

A construção deste instrumento foi realizada através de recolha de outros tipos 

de questionários sociodemográficos já aplicados por outros autores, seleccionando as 

questões pertinentes para esta investigação.  

O questionário sociodemográfico é constituído por treze questões que 

permitiram a recolha de informação sobre o doente, nomeadamente: idade; sexo; 

Sim Não Total

194 N 

133 N 

327 N 

59,3 % 
40,7 % 

100 % 

Frequency Percent
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estado civil; escolaridade; situação profissional; agregado familiar; número de filhos; 

rendimento; autonomia; diagnóstico clínico, principal cuidador; apoio social; 

necessidades e se gostariam de ter mais apoio (anexo B). 

Antecipadamente o questionário sociodemográfico foi aplicado a vinte pessoas 

de idades compreendidas entre 18 a 80 anos, com o objectivo de saber se o 

Português é compreensível e adequado.  

 

7.6.2 Escala de Satisfação do Suporte Social  

 

A Escala de Satisfação do Suporte Social (ESSS) é um instrumento 

desenvolvido por Wethingson e Kessler (1986) e validado para a população 

portuguesa por Ribeiro (1999). 

É constituído por 15 itens divididos em quatro subescalas: satisfação com os 

amigos (5 itens), satisfação com a família (3 itens), intimidade (4 itens) e satisfação 

com actividades sociais (3 itens) (anexo C). 

O objectivo deste instrumento é avaliar a satisfação do suporte social recebido 

incluindo a satisfação com os amigos, família, entre outras dimensões, usando uma 

escala de Likert, com pontuações que variam de 1 a 5 pontos de acordo com o 

seguinte: concordo totalmente, concordo na maior parte, não concordo nem concordo, 

discordo a maior parte e discordo totalmente, pontuando de 1 ponto até 5 pontos). 

Esta escala tem uma grelha de correcção, onde quantifica a satisfação com suporte 

social, de acordo com os seguintes pontos de corte: 0 até 25 pontos é classificado 

como “Baixo Suporte Social”; de 26 a 50 pontos são classificados como “Médio 

Suporte Social” e por último de 51 a 75 pontos classifica-se como “Alto Suporte 

Social”.  

Relativamente à fiabilidade do instrumento, Ribeiro (1999) validou a sua 

consistência interna, através do cálculo do Alfa de Cronbach, tendo obtido os 

seguintes valores: total da escala é de 0,85, enquanto as subescalas variam entre 0,64 

e 0,83. Para verificar a sua fidelidade perante o nosso estudo procedemos ao cálculo 

do mesmo Alfa de Cronbach que, de acordo com Maroco & Garcia-Marques (2006) 

fornece uma sub-estimativa da verdadeira fiabilidade da medida.   

Na tabela 2, verificamos que a Escala de Satisfação com o Suporte Social tem 

um Alfa de Cronbach total de 0,907.  
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Tabela 2 – Alfa de Cronbach do ESSS total 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,907 15 

 
Na escala global obteve-se um Alfa de Cronbach de 0,907, e os seguintes 

valores nas subescalas: satisfação com os amigos – 0,927; satisfação com a família – 

0,826; intimidade – 0,787; satisfação nas actividades sociais – 0,544. 

Tabela 3 – Alfa de Cronbach das subescalas da Escala de Satisfação do Suporte Social  

  
Cronbach´s 

Alpha 
N of 

Items 

ESSS  

Satisfação com Amigos  0,927 5 

Satisfação com a Família  0,826 3 

Intimidade 0,787 4 

Satisfação nas Actividades Sociais  0,544 3 

 

Dado que no presente estudo se decidiu utilizar as dimensões preconizadas 

pelo autor, considerou-se pertinente verificar a correlação entre as diferentes 

dimensões da escala. Os dados expressos na tabela 4, permitem verificar que todas 

as dimensões se correlacionam entre si de forma positiva e estatisticamente 

significativa. 

Tabela 4 – Correlação entre as dimensões da Escala de Satisfação do Suporte Social 

 Escala de Satisfação do Suporte 
Social  

Intimidade 
Actividades 

Sociais 
Satisfação 

Amigos 

Spearman's 
rho 

Actividades 
Sociais 

rs 0,531
**
     

p <0,001     

Satisfação 
Amigos 

rs 0,710
**
 0,577

**
   

p <0,001 <0,001   

Satisfação 
Família 

rs 0,479
**
 0,154

**
 0,390

**
 

p <0,001 0,005 <0,001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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7.6.3 Questionário Genérico de avaliação de Qualidade de 

Vida (MOS SF-36) 

O SF – 36 consiste numa “medida genérica de eleição do estado de saúde e é 

amplamente usada como uma medida de qualidade de vida mais ampla, uma vez que 

é multidimensional” (Bowling, 2001; Ware, 1993; cit. por Meneses et al, 2002, p. 124). 

Foi desenvolvido por Ware & Sherbourne (1992) e validado para a população 

portuguesa por Ferreira (2000) e Ribeiro (2005). É uma escala muito referida e 

utilizada na investigação em Psicologia da Saúde (Pimenta, 2008; citando Ribeiro, 

2005).  

Como refere Ribeiro (2005) o instrumento SF-36 serve para avaliar a saúde, 

definir e orientar a promoção de saúde e a qualidade de vida. O mesmo autor enumera 

várias razões para a sua aplicação, principalmente por ser um instrumento mais 

estudado, bem como estar devidamente validado para a população portuguesa, ser 

objecto de vários estudos publicados em revistas científicas, dar garantias de 

aceitação à sua aplicação, pela sua validade na avaliação designada por estado de 

saúde e da qualidade de vida, pela fidelidade, sensibilidade, credibilidade, entre muitas 

outras características. É importante referir que “as dimensões que a constituem 

abrangem uma gama ampla de conceitos componentes de Saúde, o que facilita a 

orientação, por exemplo, para a elaboração e avaliação de programas de promoção de 

saúde, quer em pessoas saudáveis, individualmente ou na comunidade, quer no 

seguimento de doentes crónicos” (Ribeiro, 2005, p. 81).  

O SF-36 é constituído por 36 itens de autopreenchimento (anexo D) e destina-

se a avaliar conceitos de saúde relacionando-os com outras dimensões. Esta escala é 

agrupada em 8 subescalas agrupando-se em dois componentes: A componente física 

e a componente mental. Por sua vez, estas componentes têm dimensões específicas 

em cada uma delas. A componente física inclui o funcionamento físico (10 itens), o 

desempenho físico (4 itens), a dor corporal (2 itens) e a saúde geral (5 itens). A 

componente mental abrange a vitalidade (4 itens), o funcionamento social (2 itens), o 

desempenho emocional (3 itens) e a saúde mental (5 itens), e mais um item de 

Transição de Saúde.   

Para a sua execução estatística é necessário proceder a alterações, 

designadamente recodificar 10 itens com valores específicos de uma grelha do próprio 

instrumento (anexo E), categorizar os itens pelas suas dimensões e posteriormente 
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pelas suas componentes e por fim transformar as notas brutas numa escala de 0-100. 

Para avaliar a fiabilidade do instrumento SF-36 na nossa amostra de estudo, 

verificamos o Alfa de Cronbach do Instrumento Total, bem como para cada uma das 

suas dimensões.  

Constatamos que o instrumento SF-36 tem um Alfa de Cronbach total de 0,902, 

considerado alto, verificando assim a consistências nas respostas. Perante a análise 

do SF-36, os valores de consistência interna (Alfa de Cronbach) variam entre 0,595 e 

0,987.  

A dimensão funcionamento físico tem uma consistência interna de 0,976. A 

dimensão desempenho físico tem uma consistência interna de 0,985. A dimensão dor 

corporal apresenta uma consistência interna de 0,679. A dimensão saúde geral mostra 

um valor de 0,842, a dimensão vitalidade exibe uma consistência interna de 0,826. O 

funcionamento social reporta para um valor de consistência interna de 0,704, o 

desempenho emocional apresenta um valor de 0,987 de consistência interna. E por 

último, a dimensão de saúde mental tem uma consistência interna de 0,595.  

À semelhança da metodologia utilizada para a Escala de satisfação com o 

Suporte Social, também aqui foi decidido utilizar as dimensões preconizadas pelos 

autores (tabela 5). A aplicação da correlação de Rho Spearman permite verificar que 

as dimensões do SF-36 se correlacionam entre si de forma significativa, excepto a 

dimensão saúde geral com a dor corporal (p = 0,103), funcionamento social com a 

saúde geral (p = 0,112) e funcionamento físico com a vitalidade (p = 0,069). 
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Tabela 5 – Correlações entre as dimensões do SF-36 

  
Funcionamento 

Físico 
Desempenho 

Físico 
Dor 

Corporal 
Saúde 
Geral 

Vitalidade 
Funcionamento 

Social 
Desempenho 

Emocional 

Spearman's 
rho 

Desempenho 
Físico 

rs 0,172**   
    

  

p 0,002   
    

  

Dor Corporal 
rs 0,118* 0,199** 

    
  

p 0,034 <0,001   
   

  

Saúde Geral 
rs 0,462** 0,229** 0,09 

   
  

p <0,001 <0,001 0,103   
  

  

Vitalidade 
rs 0,483** 0,304** 0,118* 0,468** 

  
  

p <0,001 <0,001 0,033 <0,001   
 

  

Funcionamento 
Social 

rs 0,128* 0,375** 0,480** 0,088 0,101 
 

  

p 0,02 0,000 <0,001 0,112 0,069     

Desempenho 
Emocional 

rs 0,172** 1,000** 0,199** 0,229** 0,304** 0,375**   

p  0,002 . <0,001 <0,001 <0,001 <0,001   

Saúde Mental 
rs 0,219** 0,286** 0,245** 0,311** 0,533** 0,173** 0,286** 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 

**. Correlação significativa ao nível 0.01 (2-bilateral). 

*. Correlação significativa ao nível 0.05 (2-bilateral). 

 

O SF-36 é um instrumento muito completo para estudar a percepção da saúde 

nas suas várias dimensões dando oportunidade de correlaciona-las, e mais 

interessante se torna com o cruzamento de variáveis sociodemográficas e com a 

Escala de Satisfação com o Suporte Social. 

7.7 Procedimentos 

Para o desenvolvimento do presente estudo, começou-se por solicitar 

autorização à comissão de ética da Unidade hospitalar de Bragança do Centro 

Hospitalar do Nordeste. 

A aplicação dos instrumentos de recolha de informação decorreu no 1º 

trimestre de 2011, no internamento do Serviço de Medicina Homens, Medicina 

Mulheres e Especialidades da Unidade Hospitalar de Bragança.  

Os questionários foram aplicados junto aos doentes que reuniam os critérios de 

inclusão na amostra e, que voluntariamente aceitaram participar, procedendo à 
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entrevista em ambiente que propiciasse a privacidade do doente. 

A abordagem ao doente era anteriormente preparada. Adquiria as informações 

que estavam expostas no quadro clínico de distribuição dos doentes, exposto no 

gabinete de enfermagem para qual a investigadora tinha autorização, e assim 

preparava a abordagem. Para criar uma maior empatia também realizou-se 

acolhimento dos doentes, já que seria uma estratégia que posteriormente ajudaria 

para aceitação do estudo. 

A investigadora, no processo de abordagem ao doente, procedia à sua 

identificação e conjuntamente percebia se o doente em causa apresentava os critérios 

positivos para a realização do estudo. Neste contacto personalizado com todos os 

doentes que viriam participar na investigação apresentaram-se os objectivos do 

estudo, tendo sido explicitados de igual modo o carácter voluntário da participação, 

assegurando a confidencialidade dos dados e o seu anonimato, pedindo por fim a 

autorização para a aplicação dos três instrumentos.  

A maioria dos doentes com critérios positivos para a aplicação dos 

questionários aceitou colaborar fornecendo os dados pedidos, obteve-se uma recusa 

de 7,5% dos doentes que reuniam os critérios e estiveram internados no período em 

questão, 29,9% dos doentes não reuniam os critérios de inclusão na amostra. O tempo 

de aplicação dos três instrumentos a cada doente demorou em média 45 minutos.  
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8. Apresentação e Análise dos Resultados  

 

8.1 Objectivo: Analisar a Satisfação com o Suporte Social 

segundo algumas variáveis de caracterização.  

Para a concretização do presente objectivo, começou-se por se analisar a 

caracterização dos doentes inquiridos em termos do suporte social, expressa no 

gráfico 6. Através da sua análise, pode verificar-se que a maioria dos doentes 

inquiridos (n=181;55,4%), apresentam um médio suporte social e 141 (43,1% 

apresentam um elevado suporte social. Apenas cinco doentes (1,5%) demonstraram 

possuir um baixo suporte social. 

Gráfico 6 – Distribuição dos doentes segundo a classificação em níveis de suporte social 

 

Ao estabelecer a análise da satisfação com o suporte social segundo algumas 

variáveis de caracterização, começou-se por analisar a correlação entre a idade e 

essa mesma satisfação. Os dados expressos na tabela 6 permitem verificar que existe 

uma correlação negativa baixa mas estatisticamente significativa entre a idade e a 

satisfação com o suporte social (rs = -0,124; p = 0,025). Assim, os resultados parecem 

evidenciar que à medida que aumenta a idade, diminui a satisfação com o suporte 

baixo suporte social
médio suporte

social alto suporte social

5 doentes 

181 doentes 

141 doentes 
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social. 

Tabela 6 – Correlação entre a satisfação com suporte social segundo a Idade 

 
Satisfação com o 

Suporte Social 

Spearman's rho Idade 
rs - 0,124* 

p 0,025 

              *. Correlação significativa ao nível 0.05 (2-Bilateral). 

 

Os dados expressos na tabela 7 reflectem as diferenças das médias da 

satisfação com o suporte social segundo o grupo etário e sexo. A sua análise permite 

verificar que as pessoas com idades iguais ou superiores a 65 anos apresentam em 

média menor satisfação com o suporte social (Mean Rank = 154,57), enquanto as 

pessoas de idades inferiores a 65 anos apresentam médias mais elevadas (Mean 

Rank = 191,28).  

Os dados evidenciam ainda que as pessoas do sexo masculino apresentam em 

média maior satisfação com o suporte social (Mean Rank = 175,38), 

comparativamente com o sexo feminino (Mean Rank = 152,27). 

O teste U Mann-Whitney veio confirmar a existência de diferenças significativas 

nas médias dos dois grupos de idade (U Mann-Whitney = 7914,500; p = 0,002), e sexo 

(U Mann-Whitney = 11474,000; p = 0,027). 

 

Tabela 7 – Diferenças de médias de satisfação com o suporte social segundo o grupo etário e sexo. 
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    N Mean Rank U Mann-Whitney  p 

Grupo 
Etário  

<65 Anos 84 191,28 

7914,5 0,002 >= 65 Anos 243 154,57 

Total 327   

Sexo 

Masc 166 175,38 

11474 0,027 Femin. 161 152,27 

Total 327   
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Na tabela 8 estão expressos os resultados relativos à satisfação com o suporte 

social segundo o estado civil, escolaridade e situação profissional. Através da sua 

análise pode verificar-se que em média os indivíduos casados/união de facto (Mean 

Rank = 185,07) e os solteiros (Mean Rank = 173,38) são os grupos que evidenciam 

maior satisfação, enquanto os viúvos (Mean Rank = 125,14) e divorciados (Mean 

Rank = 150,88) parecem apresentar médias mais baixas de satisfação com o referido 

suporte social. 

A análise permite ainda verificar que as pessoas que possuem maior nível de 

escolaridade evidenciam em média maior satisfação com o suporte social (Curso 

superior: Mean Rank = 242,29; 12º ano (Mean Rank = 246,67). Verifica-se ainda que 

os indivíduos que não sabem ler nem escrever (Mean Rank = 139,35), os que não 

concluíram o 1º Ciclo (Mean Rank = 152,72) e os que terminaram o 4º ano de 

escolaridade (Mean Rank = 167,30), apresentam médias mais baixas de satisfação 

com o suporte social.  

No que concerne à situação profissional, observa-se que os indivíduos que se 

encontram empregados (Mean Rank = 227,08) e os estudantes (Mean Rank = 241,40) 

apresentam médias mais elevadas de satisfação com o suporte social, o que não 

acontece com os desempregados (Mean Rank = 197,19) e os reformados (Mean Rank 

= 152,34) que apresentam em média, menor satisfação. 

A aplicação do teste de teste Kruskal Wallis, veio confirmar que existem 

diferenças estatisticamente significativas na satisfação com o suporte social em 

função do estado civil (Chi-Square = 25,199; p < 0,001), das habilitações literárias 

(Chi-Square =33,917; p < 0,001), e situação profissional (Chi-Square = 223,499; p < 

0,001). 
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Tabela 8 – Diferenças de médias de satisfação com o suporte social segundo o estado civil, escolaridade 

e situação profissional 

      N Mean Rank Chi-Square p 

S
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 c
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o

rt
e
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o

c
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Estado Civil 

Solteiro 57 173,38 

25,199 <0,001 

Casado/união de facto 161 185,07 

Divorciado/separado 12 150,88 

Viúvo 97 125,14 

Total 327   

Escolaridade 

Empregado 24 227,08 

23,499 <0,001 

Desempregado 13 197,19 

Reformado 267 152,34 

Estudante 5 241,4 

Outra 18 207,31 

Total 327   

Situação 
Profissional 

Não sabe ler nem escrever 116 139,35 

33,917 <0,001 

Não concluiu o 1º ciclo 49 152,72 

4º Ano 110 167,3 

6º Ano 18 226,08 

9º Ano 10 163,95 

12º Ano 12 246,67 

Curso superior 12 242,29 

Total 327   

 

 

Na comparação de médias entre a satisfação com o suporte social segundo o 

rendimento pessoal, é possível verificar que os indivíduos que beneficiam de maior 

rendimento apresentam em média uma maior satisfação com o suporte social, 

particularmente os indivíduos que ganham rendimentos superiores a 771,81 euros, 

como verificamos na tabela 9.  

O teste Kruskal Wallis veio confirmar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com o suporte social segundo o 

rendimento pessoal dos indivíduos (Chi-Square =25,585; p < 0,001).  
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Tabela 9 – Diferenças de médias de satisfação com o suporte social segundo o Rendimento Pessoal 

      N Mean Rank Chi-Square p 
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S
o

c
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Rendimento 
pessoal 

<385,90 € 141 140,2 

24,594 <0,001 

385,91 € - 771,80 € 104 166,05 

771,81 € - 1157,70 € 38 186,36 

> 1157,71 € 28 213,09 

Sem rendimentos 16 221,44 

Total 327   

 

 

Avaliada a diferença de médias entre a satisfação com o suporte social 

segundo a coabitação (tabela 10), constata-se que as pessoas que vivem sozinhas 

evidenciam médias mais baixas de satisfação com o suporte social (Mean Rank = 

111,14) relativamente aos indivíduos que vivem acompanhados (Mean Rank = 

174,69. 

Verifica-se ainda que os indivíduos que vivem apenas com o cônjuge (Mean 

Rank = 137,49) e cônjuge e filhos (Mean Rank = 177,09) apresentam médias mais 

elevadas de satisfação com o suporte social, enquanto os indivíduos que apenas 

vivem com os filhos (Mean Rank = 115,82) e em instituições (Mean Rank = 110,52) 

são os que apresentam em média menores níveis de satisfação com o suporte social  

A aplicação do teste U Mann-Whitney (U Mann-Whitney = 4572,500; p < 0,001) 

veio confirmar a existência de diferenças estatisticamente significativas nas médias de 

satisfação com o suporte social segundo a coabitação. Também o teste de Kruskal 

Wallis confirmou que existem diferenças estatisticamente significativas nas médias da 

satisfação com o suporte social em função da pessoa com quem residem (Chi-Square 

=15,494; p = 0,008). 
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 Tabela 10 – Diferenças de médias de satisfação com o suporte social segundo a coabitação. 

      N Mean Rank U Mann-Whitney  p 
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c
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 Coabitação 

Vive só 55 111,14 

4572,5 <0,001 
Vive 
acompanhado 

272 174,69 

Total 327   

        Chi-Square p  

Se 
acompanhado, 

com quem vive? 

Cônjuge 133 137,49 

15,494 0,008 

Cônjuge e filhos 28 177,09 

Filhos 47 115,82 

Outros familiares 28 154,5 

Instituição 30 110,52 

Outras pessoas 
não familiares 

6 133,08 

Total 272   

 

Analisou-se ainda a correlação entre a satisfação com o suporte social 

segundo o número de filhos. Os dados expressos na tabela 11 permitem verificar que 

as duas variáveis não se correlacionam de forma estatisticamente significativa (rs= -

0,032; p = 0,568). 

Tabela 11 – Correlação entre a Satisfação com o Suporte Social segundo o número de filhos 

 
Número de 

filhos 

Spearman's rho 
Satisfação com o 

Suporte Social 

rs - 0,032 

p  0,568 

 

Decidiu-se analisar ainda a satisfação com o suporte social segundo a 

autonomia e a satisfação das necessidades básicas com o suporte social que 

possuíam. 

Como se pode observar através da tabela 12, os indivíduos que eram 

autónomos antes do internamento apresentam em média uma maior satisfação com o 

suporte social (Mean Rank = 173,88), comparativamente às pessoas que já possuíam 

algum grau de dependência antes do internamento (Mean Rank = 149,58). 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
42 

Na mesma tabela, pode verificar-se que os indivíduos que referiram ter as 

suas necessidades totalmente satisfeitas com o suporte social que possuíam 

apresentam médias mais elevadas de satisfação (Mean Rank = 189,12) enquanto os 

que não possuíam as necessidades totalmente satisfeitas, evidenciam médias mais 

baixas (Mean Rank = 135,78). 

O teste U Mann-Whitney veio confirmar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nas médias entre os indivíduos autónomos e não 

autónomos (U Mann-Whitney = 10983,500; p = 0,022), e entre os que possuem as 

necessidades satisfeitas e aqueles que as não possuem (U Mann-Whitney =8975,000; 

p < 0,001). 

 

Tabela 12 – Diferenças de médias de satisfação com o suporte social segundo a autonomia do doente 

  N Mean Rank U Mann-Whitney  p 

S
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o
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S
o

c
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Era autónomo anteriormente? 

Sim 194 173,88 

10983,5 0,022 Não 133 149,58 

Total 327   

As suas necessidades são 
totalmente satisfeitas com o 
suporte social que possui? 

Sim 173 189,12 

8975 <0,001 Não 154 135,78 

Total 327   

 

 

Analisada a diferença de médias da satisfação com o suporte social segundo 

outro tipo de apoio social que possuem (tabela 13), verifica-se que as pessoas que 

possuem outro tipo de apoio apresentam em média menor satisfação com o suporte 

social (Mean Rank = 127,78), relativamente aos indivíduos que não possuem outro 

tipo de apoio além da família, os quais, apresentam em média uma maior satisfação 

com o suporte social (Mean Rank = 173,69).  

O teste U Mann-Whitney (U Mann-Whitney = 6401,500; p < 0,001) permite 

deduzir que a satisfação com o suporte social nas pessoas que possuem outro apoio 

para além do familiar é diferente da satisfação daqueles que não o possuem.  

Na mesma tabela 13, também é possível verificar as diferenças entre a 

satisfação do suporte social segundo a vontade de possuir mais apoio. Assim foi 

possível constatar que os indivíduos que gostariam de ter mais apoio informal são os 

que possuem em média uma menor satisfação com o mesmo (Mean Rank = 113,14). 
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As pessoas que não necessitam de nenhum apoio são as que evidenciam em média 

uma maior satisfação com o suporte social (Mean Rank = 215,11), verificando-se que 

as diferenças são estatisticamente significativas (Chi-Square = 61,398; p < 0,001). 

 

Tabela 13 – Diferença de médias de satisfação com o suporte social segundo outro tipo de apoio 

  N Mean Rank U Mann-Whitney  p  

S
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s
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ç
ã
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o
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p
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c
ia

l 
 

Possui outro 
tipo de apoio? 

Sim 69 127,78 

6401,5 <0,001 Não 258 173,69 

Total 327   

        Chi-Square p 

Gostaria de ter 
mais apoio 

social (suporte) 

Formal 85 148,78 

61,398 <0,001 

Informal 43 113,14 

Ambos 77 128,22 

Nenhum 122 215,11 

Total 327   

 

 

8.2  Objectivo: Analisar as dimensões do SF-36 segundo 

algumas variáveis de caracterização.  

 

O presente objectivo visa analisar as dimensões do SF-36 segundo as mesmas 

variáveis analisadas na satisfação com o suporte social. Antes porém, e dado que não 

se conhecem valores de corte para as diferentes dimensões, analisaram-se as médias 

de cada uma. 

No que diz respeito ao desempenho físico, verificou-se uma baixa média de 

7,64. Na dimensão dor corporal, os doentes apresentaram média de 41,72. Na 

dimensão saúde geral verificou-se uma média de 44,04. Na dimensão vitalidade 

demonstra uma média de 31,78. Na dimensão funcionamento social revelou-se uma 

média de 53,51. No desempenho emocional verificamos uma média de 43,52. E 

finalmente no que diz respeito à dimensão saúde mental encontramos média de 48,34 

(gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Médias das dimensões do SF – 36  

 

   

De seguida passou-se à análise da correlação existente entre a idade e o somatório 

de cada dimensão do questionário genérico avaliação de qualidade de vida (tabela 

14). 

 A aplicação do teste de correlação de Rho Spearman permitiu verificar a 

existência de uma correlação negativa moderada mas significativa entre a idade e o 

funcionamento físico (rs= -0,564; p < 0,001), bem com a vitalidade(rs= -0,341; p < 

0,001)  o que parece traduzir que à medida que a idade aumenta existe uma menor 

qualidade no funcionamento físico e na vitalidade dos indivíduos. Verificou-se ainda 

uma correlação negativa baixa, mas significativa entre a idade e as dimensões: saúde 

geral (rs= -0,150; p = 0,007) e saúde mental (rs= -0,141; p = 0,011). Assim os dados 

parecem também evidenciar que o aumento da idade conduz a menor qualidade de 

vida na saúde geral e saúde mental.  

Nas restantes dimensões do SF-36: desempenho físico (rs= -0,041; p= 0,457), 

dor corporal (rs= -0,004; p= 0,938), funcionamento social (rs= -0,007; p= 0,894) e 

desempenho emocional (rs= -0,041; p = 0,457) não evidenciam correlações 

estatisticamente significativas com a idade dos doentes. 
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Tabela 14 – Correlação entre as dimensões do SF-36 segundo a Idade 

 
Idade 

 

Funcionamento Físico 
rs -0,564** 

p  <0,001 

Desempenho Físico 
rs -0,041 

p  0,457 

Dor Corporal 
rs -0,004 

p  0,938 

Saúde Geral 
rs -0,150** 

p  0,007 

Vitalidade 
rs -0,341** 

p <0,001 

Funcionamento Social 
rs -0,007 

p  0,894 

Desempenho Emocional 
rs -0,041 

p 0,457 

Saúde Mental 
rs -0,141* 

p 0,011 

              **. Correlação significativa ao nível 0.01 (2-bilateral) 

                *. Correlação significativa ao nível 0.05 (2-bilateral) 

 

 

Na tabela 15 estão expressos os resultados relativos às médias obtidas nas 

dimensões do SF – 36 segundo o grupo etário e sexo. 

A sua análise permite verificar que as pessoas com idades iguais ou superiores 

a 65 anos apresentam em média menor qualidade de vida nas dimensões: 

funcionamento físico (Mean Rank = 137,22); desempenho físico (Mean Rank = 

159,90); saúde geral (Mean Rank = 154,63); vitalidade (Mean Rank = 144,30); 

funcionamento social (Mean Rank = 163,59); desempenho emocional (Mean Rank = 

159,90) e saúde mental (Mean Rank = 154,38), enquanto as pessoas de idades 

inferiores a 65 anos apresentam médias mais elevadas (funcionamento físico (Mean 

Rank = 241,46); desempenho físico (Mean Rank =175,86); saúde geral (Mean Rank = 

191,12); vitalidade (Mean Rank = 221,00); funcionamento social (Mean Rank = 

165,18); desempenho emocional (Mean Rank = 175,86) e saúde mental (Mean Rank = 

191,84). O teste U Mann-Whitney veio confirmar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nas médias de pontuações nas dimensões de: 
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funcionamento físico (U Mann-Whitney = 3699,00; p < 0,001); saúde geral (U Mann-

Whitney = 7928,000; p = 0,002); vitalidade (U Mann-Whitney = 5418,000; p < 0,001) e 

saúde mental (U Mann-Whitney = 7867,500; p = 0,002) segundo o grupo etário. 

No que diz respeito às médias nas mesmas dimensões do SF-36 segundo o 

sexo dos indivíduos em estudo, verifica-se que as pessoas do sexo masculino 

parecem possuir em média uma melhor qualidade de vida (funcionamento físico – 

Mean Rank = 166,5; desempenho físico – Mean Rank = 181,23; dor corporal – Mean 

Rank = 175,3; saúde geral – Mean Rank = 167,81; vitalidade – Mean Rank = 175,41; 

funcionamento social – Mean Rank = 170,11; desempenho emocional – Mean Rank = 

181,23; e saúde mental – Mean Rank = 183,17), enquanto o sexo feminino apresenta 

médias mais baixas em todas as dimensões do SF-36 (funcionamento físico – Mean 

Rank = 161,42; desempenho físico – Mean Rank =146,23; dor corporal – Mean Rank = 

152,35; saúde geral – Mean Rank = 160,07; vitalidade – Mean Rank = 152,24; 

funcionamento social – Mean Rank = 157,7; desempenho emocional – Mean Rank = 

146,23; e saúde mental – Mean Rank = 144,23).  

O teste U Mann-Whitney veio confirmar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nas médias de algumas dimensões do SF-36, 

designadamente no desempenho físico (U Mann-Whitney = 10502,5; p < 0,001), na 

dor corporal (U Mann-Whitney = 11487; p = 0,028), na vitalidade (U Mann-Whitney = 

11469; p = 0,026), no desempenho emocional (U Mann-Whitney = 10502,5; p < 0,001) 

e por último na saúde mental (U Mann-Whitney = 10180; p < 0,001) em função ao 

sexo dos indivíduos. 

 

Tabela 15 – Diferenças de médias das dimensões do SF – 36 segundo o grupo etário e sexo 

D
im

en
sõ

es
 d

o
 S

F 
– 

36
 

  
Grupo Etário Sexo 

U Mann-Whitney  p U Mann-Whitney  p 

Funcionamento Físico 3699,000 <0,001 12947,500 0,624 

Desempenho Físico 9210,000 0,126 10502,500 <0,001 

Dor Corporal 9924,500 0,706 11487,000 0,028 

Saúde Geral 7928,000 0,002 12730,000 0,458 

Vitalidade 5418,000 <0,001 11469,000 0,026 

Funcionamento Social 10107,000 0,893 12349,000 0,229 

Desempenho Emocional 9210,000 0,126 10502,500 <0,001 

Saúde Mental 7867,500 0,002 10180,000 <0,001 
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Na tabela 16 estão expressos os resultados referentes às dimensões do SF -

36 segundo o estado civil, escolaridade e situação profissional.  

Na análise de comparação das médias nas dimensões do SF – 36 segundo o 

estado civil, verifica-se que em todas as dimensões do SF – 36, os doentes solteiros 

são os que apresentam médias mais elevadas de qualidade de vida (funcionamento 

físico – Mean Rank = 204,82; desempenho físico – Mean Rank = 176,43; dor corporal 

– Mean Rank = 168,23; saúde geral – Mean Rank = 182,61; vitalidade – Mean Rank = 

201,81; funcionamento social – Mean Rank = 167,17; desempenho emocional – Mean 

Rank = 176,43; saúde mental – Mean Rank = 193,24). Comparativamente, os viúvos 

apresentam médias mais baixas de qualidade de vida (funcionamento físico – Mean 

Rank = 116,91; desempenho físico – Mean Rank =154,8; dor corporal – Mean Rank = 

176,32; saúde geral – Mean Rank = 143,52; vitalidade – Mean Rank = 123,49; 

funcionamento social – Mean Rank = 167,7; desempenho emocional – Mean Rank = 

154,8; saúde mental – Mean Rank = 134,24). 

A aplicação do teste de Kruskal Wallis, permitiu verificar que existem 

diferenças estaticamente significativas nas médias das dimensões do SF-36 segundo 

o estado civil designadamente nas dimensões: funcionamento físico (Chi-Square = 

39,094; p < 0,001), vitalidade (Chi-Square = 29,282; p < 0,001) e saúde mental (Chi-

Square = 16,113; p = 0,001).  

A análise permite ainda verificar que as pessoas que possuem maior nível de 

escolaridade evidenciam em média maior qualidade de vida, confirmando-se através 

da aplicação do teste de Kruskal-Wallis a existência de diferenças estatisticamente 

significativas nas médias obtidas nas dimensões do SF – 36 segundo a escolaridade 

dos indivíduos, nomeadamente na dimensão funcionamento físico (Chi-Square = 

62,287; p < 0,001), saúde geral (Chi-Square = 21,318; p = 0,002), vitalidade (Chi-

Square = 44,482; p < 0,001) e saúde mental (Chi-Square = 25,524; p < 0,001).  Já nas 

dimensões do desempenho físico (Chi-Square =9,112; p = 0,167), dor corporal (Chi-

Square = 2,606; p = 0,856), funcionamento social (Chi-Square = 3,262; p = 0,775) e 

desempenho emocional (Chi-Square = 9,112; p = 0,167) não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas segundo a escolaridade. 

Relativamente à situação profissional foi possível constatar que as pessoas 

reformadas são as que apresentam médias mais baixas relativamente à percepção da 
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sua saúde. Com a aplicação do teste de Kruskal Wallis, confirmou-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas em algumas das dimensões do SF – 36 

segundo a situação profissional do individuo, designadamente: na dimensão 

funcionamento físico (Chi-Square = 76,445; p < 0,001), na saúde geral (Chi-Square = 

27,611; p = 0,002), na vitalidade (Chi-Square = 45,379; p < 0,001) e saúde mental 

(Chi-Square = 23,937; p < 0,001). 

Contrariamente na dimensão do desempenho físico (Chi-Square =6,229; p = 

0,183), dor corporal (Chi-Square = 1,297; p = 0,862), funcionamento social (Chi-

Square = 1,056; p = 0,901) e desempenho emocional (Chi-Square = 6,229; p = 0,183) 

não se verificaram diferenças significativas nas médias segundo a situação 

profissional. 

 

Tabela 16 – Diferenças de médias das dimensões do SF -36 segundo o estado civil, escolaridade e 

situação profissional 

D
im

e
n
s
õ

e
s
 d

o
 S

F
 –

 3
6
 

 

Estado Civil Escolaridade Situação Profissional 

X
2
 p X

2
 p X

2
 p 

Funcionamento Físico 39,094 <0,001 62,287 <0,001 76,445 <0,001 

Desempenho Físico 5,412 0,144 9,112 0,167 6,229 0,183 

Dor Corporal 3,198 0,362 2,606 0,856 1,297 0,862 

Saúde Geral 7,402 0,060 21,318 0,002 27,611 <0,001 

Vitalidade 29,282 <0,001 44,482 <0,001 45,379 <0,001 

Funcionamento Social 6,596 0,086 3,262 0,775 1,056 0,901 

Desempenho Emocional 5,412 0,144 9,112 0,167 6,229 0,183 

Saúde Mental 16,113 0,001 25,524 <0,001 23,937 <0,001 

 

Os indivíduos que possuem rendimentos inferiores a 385.90 euros apresentam 

uma menor média de qualidade de vida, excepto na dimensão desempenho físico, dor 

corporal, funcionamento social e no desempenho emocional. As pessoas que 

recebem rendimentos superiores a 1157.70 euros e as pessoas que não têm qualquer 

rendimento apresentam uma maior aptidão em todas as dimensões do SF-36. 

O teste Kruskal Wallis, tabela 17, veio confirmar diferenças nas médias de 

algumas dimensões do SF-36 com o rendimento pessoal dos indivíduos. As 

dimensões: funcionamento físico (Chi-Square = 40,106; p < 0,001), saúde geral (Chi-

Square = 19,462; p = 0,001), vitalidade (Chi-Square = 30,016; p < 0,001) e saúde 
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mental (Chi-Square = 22,016; p < 0,001) podendo deduzir-se que os indivíduos com 

maior rendimento são os que possuem melhor qualidade de vida nas dimensões do 

SF-36 referidas.  

Nas restantes dimensões, como o desempenho físico (Chi-Square = 40,106; p 

= 0,06), dor corporal (Chi-Square = 4,73; p = 0,316), funcionamento físico (Chi-Square 

= 0,866; p = 0,929) e desempenho emocional (Chi-Square = 9,028; p = 0,06), não se 

verificaram diferenças significativas segundo o rendimento pessoal. 

 

Tabela 17 – Diferenças de médias das dimensões do SF -36 segundo o rendimento pessoal 

D
im

e
n
s
õ

e
s
 d

o
 S

F
 –

 3
6
 

  
Rendimento Pessoal 

  X
2  

 p 

Funcionamento Físico 40,106 <0,001 

Desempenho Físico 9,028 0,060 

Dor Corporal 4,730 0,316 

Saúde Geral 19,462 0,001 

Vitalidade 30,016 <0,001 

Funcionamento Social 0,866 0,929 

Desempenho Emocional 9,028 0,060 

Saúde Mental 22,016 <0,001 

 

 

Estimada a diferença de médias das dimensões do SF-36 segundo a 

coabitação, (tabela 18) constatou-se que nas dimensões funcionamento físico e dor 

corporal os indivíduos que vivem sozinhos possuem uma maior média de qualidade 

de vida nas dimensões indicadas. Já no desempenho físico, na saúde geral, na 

vitalidade, no funcionamento social, no desempenho emocional e na saúde mental os 

indivíduos que vivem acompanhados apresentam melhores médias, traduzindo-se 

uma melhor qualidade de vida em geral.  

O teste U Mann-Whitney demonstra-nos que só existem em 2 relações 

estatisticamente significativas perante a dimensão desempenho físico (U Mann-

Whitney = 5789,5; p = 0,002) e no desempenho emocional (U Mann-Whitney = 

5789,5; p = 0,002) em função da coabitação do indivíduo, constatando que as 

pessoas que vivem acompanhadas demonstram ter uma melhor qualidade de vida. 
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Tabela 18 – Diferença de médias das dimensões do SF – 36 segundo a coabitação. 

D
im

e
n
s
õ

e
s
 d

o
 S

F
 –

 3
6
 

  
Coabitação  

U Mann-Whitney  p 

Funcionamento Físico 7115,500 0,566 

Desempenho Físico 5789,500 0,002 

Dor Corporal 6764,000 0,262 

Saúde Geral 6985,500 0,439 

Vitalidade 7148,500 0,603 

Funcionamento Social 7030,000 0,476 

Desempenho Emocional 5789,500 0,002 

Saúde Mental 6260,500 0,056 

 

 

Também foi possível analisar com quem os doentes coabitavam, achando 

pertinente analisar individualmente cada dimensão do SF-36 (tabela 19).  

Assim é possível apurar que na dimensão funcionamento físico os indivíduos 

que vivem com outros familiares (Mean Rank = 168,04), com o cônjuge e filhos (Mean 

Rank = 164,66) e apenas com o cônjuge (Mean Rank = 152,95) demonstram ter uma 

maior média de qualidade de vida perante as pessoas que vivem em instituições 

(Mean Rank = 64,45).  

No desempenho físico verificar-se que as pessoas que vivem em instituições 

(Mean Rank = 156,70) demonstram ter uma maior média de qualidade de vida. Já os 

indivíduos que vivem com os filhos (Mean Rank = 129,96) são os que apresentam 

menor média.  

Na dor corporal as pessoas doentes que vivem com os filhos (Mean Rank = 

146,37) demonstram ter uma maior média de qualidade de vida nesta dimensão, 

comparativamente com os indivíduos que vivem com pessoas não familiares (Mean 

Rank = 87,42). 

Na dimensão saúde geral os doentes que vivem com o cônjuge e filhos (Mean 

Rank = 155,86), outros familiares (Mean Rank = 154,79) e unicamente com o cônjuge 

(Mean Rank = 141,67) evidenciam ter uma maior média de qualidade de vida nesta 

dimensão do SF-36, contrariamente aos indivíduos que vivem com outras pessoas não 

familiares (Mean Rank = 75,75) e em instituições (Mean Rank = 118,52), que gozam 
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de menor capacidade em saúde geral. 

 

Tabela 19 – Diferença de médias das dimensões do SF – 36 (funcionamento físico; desempenho físico; 

dor corporal; e saúde geral) segundo a coabitação. 

      N Mean Rank Chi-Square p 

Funcionamento 
Físico 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 152,95 

49,308 <0,001 

Cônjuge e 
filhos 

28 164,66 

Filhos 47 107,43 

Outros 
familiares 

28 168,04 

Instituição 30 64,45 

Outras 
pessoas não 
familiares 

6 81,25 

Total 272   

Desempenho 
Físico 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 134,05 

3,648 0,601 

Cônjuge e 
filhos 

28 130,21 

Filhos 47 129,96 

Outros 
familiares 

28 142,98 

Instituição 30 156,7 

Outras 
pessoas não 
familiares 

6 140,25 

Total 272   

Dor Corporal  

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 134,11 

3,793 0,58 

Cônjuge e 
filhos 

28 131,46 

Filhos 47 146,37 

Outros 
familiares 

28 136,39 

Instituição 30 146,25 

Outras 
pessoas não 
familiares 

6 87,42 

Total 272   

Saúde Geral 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 141,67 

11,382 0,044 

Cônjuge e 
filhos 

28 155,86 

Filhos 47 118,67 

Outros 
familiares 

28 154,79 

Instituição 30 118,52 

Outras 
pessoas não 
familiares 

6 75,75 

Total 272   

 

Na dimensão vitalidade (tabela 20) verificou-se que os indivíduos que vivem 
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com outros familiares (Mean Rank = 174,23) e com o cônjuge e filhos (Mean Rank = 

165,79) apontam ter em média uma melhor qualidade de vida na sua vitalidade, 

contrariamente das pessoas que vivem em instituições (Mean Rank = 99,02) e com os 

filhos (Mean Rank = 107,44).  

No que diz respeito ao funcionamento social, os sujeitos que vivem em 

instituição (Mean Rank = 152,03) e com as pessoas não familiares (Mean Rank = 

147,58) evidenciaram possuir em média uma melhor qualidade de vida a nível do seu 

funcionamento social. Os indivíduos que vivem com outros familiares (Mean Rank = 

121,95) e com os filhos (Mean Rank = 136) já evidenciam menor qualidade nesta 

dimensão. No entanto, o teste Kruskal Wallis não confirmou a existência de diferenças 

significativas nas médias entre os grupos estudados (Chi-Square = 2,332; p = 0,802).  

Relativamente ao desempenho emocional, as pessoas doentes que vivem em 

instituições (Mean Rank = 156,70) e com outros familiares (Mean Rank = 142,98) 

mostram possuir em média uma melhor qualidade de vida ao nível do desempenho 

emocional, por oposição aos indivíduos que vivem com os filhos (Mean Rank = 

129,96) e com cônjuge e filhos (Mean Rank = 130,21).  

E por último, na dimensão saúde mental, os indivíduos que vivem com outros 

familiares (Mean Rank = 177,43) e que vivem com o cônjuge e filhos (Mean Rank = 

148,93) evidenciam possuir melhor capacidade na sua saúde mental. Já as pessoas 

doentes que vivem com os seus filhos (Mean Rank = 107,65), em instituições (Mean 

Rank = 124,13) e com o cônjuge (Mean Rank = 138,16) apresentam menor qualidade 

nesta dimensão. 

O teste Kruskal Wallis veio confirmar apenas que existem diferenças 

estatisticamente significativa nas médias de funcionamento físico (Chi-Square 

=49,308; p < 0,001), saúde Geral (Chi-Square = 11,382; p = 0,044) ; vitalidade (Chi-

Square = 24,603; p < 0,001) e saúde mental (Chi-Square = 15,487; p = 0,008)  em 

função da coabitação. 
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Tabela 20 – Diferença de médias das dimensões do SF – 36 (vitalidade; funcionamento social; 

desempenho emocional; e saúde mental) segundo a coabitação. 

      N Mean Rank Chi-Square p 

Vitalidade 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 141,85 

24,603 <0,001 

Cônjuge e 
filhos 

28 165,79 

Filhos 47 107,44 

Outros 
familiares 

28 174,23 

Instituição 30 99,02 

Outras 
pessoas 
não 
familiares 

6 120,25 

Total 272   

Funcionamento 
Social 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 135,6 

2,332 0,802 

Cônjuge e 
filhos 

28 137,16 

Filhos 47 136 

Outros 
familiares 

28 121,95 

Instituição 30 152,03 

Outras 
pessoas 
não 
familiares 

6 147,58 

Total 272   

Desempenho 
Emocional 

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 134,05 

3,648 0,601 

Cônjuge e 
filhos 

28 130,21 

Filhos 47 129,96 

Outros 
familiares 

28 142,98 

Instituição 30 156,7 

Outras 
pessoas 
não 
familiares 

6 140,25 

Total 272   

Saúde Mental  

Se 
acompanhado, 

com quem 
vive? 

Cônjuge 133 138,16 

15,487 0,008 

Cônjuge e 
filhos 

28 148,93 

Filhos 47 107,65 

Outros 
familiares 

28 177,43 

Instituição 30 124,13 

Outras 
pessoas 
não 
familiares 

6 138,58 

Total 272   

 

 

Analisou-se ainda a correlação entre as dimensões do SF- 36 segundo o 

número de filhos. Estabelecida a correlação, tabela 21, verifica-se correlação negativa 
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baixa mas estatisticamente significativas entre a dimensão funcionamento físico (rs= -

0,158; p = 0,004), vitalidade (rs= -0,173; p = 0,002) e saúde mental (rs= -0,143; p = 

0,009) com o número de filhos.  

Já nas dimensões: desempenho físico (rs= -0,017; p = 0,754), dor corporal (rs= -

0,032; p = 0,563), saúde geral (rs= -0,076; p = 0,172) e funcionamento social (rs= 

0,002; p = 0,97) não demonstram relações estatisticamente significativas.  

 

Tabela 21 – Correlação entre as dimensões do SF- 36 segundo o número de filhos 

 
Números de 

Filhos 

  

Funcionamento 
Físico 

rs -0,158** 

p 0,004 

Desempenho Físico 
rs -0,017 

p 0,754 

Dor Corporal 
rs -0,032 

p 0,563 

Saúde Geral 
rs -0,076 

p  0,172 

Vitalidade 
rs -0,173** 

P 0,002 

Funcionamento 
Social 

rs 0,002 

p  0,970 

Desempenho 
Emocional 

rs -0,017 

p  0,754 

Saúde Mental 
rs -0,143** 

p  0,009 

           **. Correlação significativa ao nível 0.01 (2-bilateral) 

 

Analisaram-se ainda as dimensões do SF – 36 segundo a autonomia e a 

satisfação das necessidades básicas com o suporte social que possuíam. 

Perante a aplicação do teste U Mann-Whitney, na comparação das médias 

entre as dimensões do SF-36 segundo a autonomia, verificou-se que os indivíduos 

autónomos anteriormente ao seu internamento possuem uma média mais elevada de 

qualidade de vida em todas as dimensões do SF – 36, tabela 22. Porém, apenas se 

verificam diferenças significativas nas médias de funcionamento físico (U Mann-
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Whitney = 3176,000; p < 0,001), na saúde geral (U Mann-Whitney = 7042,000; p < 

0,001), na vitalidade (U Mann-Whitney = 8813,500; p < 0,001) e na saúde mental (U 

Mann-Whitney = 10873,000; p < 0,001), segundo a autonomia prévia ao internamento.  

Na mesma tabela, observam-se ainda os dados relativos à diferença de médias 

das dimensões do SF-36 segundo a satisfação das necessidades básicas com o 

suporte social que possuíam. Verifica-se claramente através da comparação das 

médias, que as pessoas que possuem as suas necessidades totalmente satisfeitas 

apresentam uma melhor média de qualidade de vida em todas as dimensões. O teste 

U Mann-Whitney confirma a existência de diferenças estatisticamente significativas em 

todas as dimensões do SF – 36, excepto na dor corporal (U Mann-Whitney = 12153; p 

= 0,17) que não evidencia uma relação significativa entre as variáveis em estudo, 

como se pode visualizar na tabela 22. 

 

Tabela 22 – Descrição as dimensões do SF – 36 segundo a autonomia do doente e a satisfação das 

necessidades básicas com o suporte social que possuíam 

D
im

e
n
s
õ

e
s
 d

o
 S

F
 –

 3
6
 

  
Autonomia 

Satisfação das 
necessidades com o 

Suporte Social que possui  

U Mann-Whitney  p U Mann-Whitney  p 

Funcionamento Físico 3176,000 <0,001 9584,500 <0,001 

Desempenho Físico 12553,500 0,635 10423,500 <0,001 

Dor Corporal 12116,500 0,349 1215300 0,170 

Saúde Geral 7042,000 <0,001 9279,000 <0,001 

Vitalidade 8813,500 <0,001 9112,500 <0,001 

Funcionamento Social 12731,000 0,838 11253,500 0,014 

Desempenho Emocional 12553,500 0,635 10423,500 <0,001 

Saúde Mental 10873,000 0,015 9278,000 <0,001 

 

 

Analisada a diferença de médias das dimensões do SF – 36 segundo outro 

tipo de apoio social que possuem (tabela 23), verifica-se que as pessoas que não 

possuem outro tipo de apoio além do familiar demonstram melhor qualidade de vida 

em quase todas as dimensões do SF-36 (funcionamento físico – Mean Rank = 

178,19; dor corporal – Mean Rank = 164,34; saúde geral – Mean Rank = 171,46; 

vitalidade – Mean Rank = 172,22; saúde mental – Mean Rank = 170,37). Já nas 

dimensões do desempenho físico (Mean Rank = 165,2), do funcionamento social 
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(Mean Rank = 171,38) e do desempenho emocional (Mean Rank = 165,2) são as 

pessoas que possuem outro tipo de apoio que apresentam médias mais elevadas, 

traduzindo uma melhor qualidade de vida nestas dimensões. 

O teste U Mann-Whitney, veio confirmar a existência de diferenças 

estaticamente significativas nas médias de quatro dimensões do SF-36, 

designadamente no funcionamento físico (U Mann-Whitney = 5240,5; p < 0,001, 

saúde geral (U Mann-Whitney = 6975,5; p = 0,006), vitalidade (U Mann-Whitney = 

6780; p = 0,002) e na saúde mental (U Mann-Whitney = 7258,5; p = 0,018), 

constatando que os indivíduos que não possuem outro tipo de apoio social além do 

familiar evidenciam ter uma melhor qualidade de vida nestas dimensões 

Os doentes que gostariam de ter mais apoio formal são os indivíduos que 

possuem uma menor média de qualidade de vida nas dimensões do funcionamento 

físico (Mean Rank = 120,5), da saúde geral (Mean Rank = 132,22) e da vitalidade 

(Mean Rank = 134,44).  

Nas dimensões: desempenho físico (Mean Rank = 130,97), dor corporal (Mean 

Rank = 147,36), funcionamento social (Mean Rank = 143,81) e desempenho 

emocional (Mean Rank = 130,97), os indivíduos que desejam possuir ambos os 

apoios (formal e informal) demonstram pior qualidade de vida nestas dimensões do 

SF-36. Apenas na dimensão saúde mental (Mean Rank = 125,26), os indivíduos que 

desejam possuir mais apoio informal parecem evidenciar menores médias de saúde 

mental. 

Perante os resultados do teste Kruskal Wallis (tabela 23), confirmamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões do SF-36 

segundo a vontade de possuir mais apoio social, constatando-se que os indivíduos 

que não precisam de nenhum apoio social são os que desfrutam de melhor qualidade 

de vida, excepto na dimensão dor Corporal (Chi-Square = 5,927; p = 0,115). 
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Tabela 23 – Diferença de médias de satisfação com o suporte social segundo outro tipo de apoio e 

vontade de ter mais apoio 

D
im

e
n
s
õ

e
s
 d

o
 S

F
 –

 3
6
   

Outro tipo de apoio social 
além do familiar 

Vontade de ter mais 
apoio 

U Mann-Whitney  p   X
2  

 p 

Funcionamento Físico 5240,5 <0,001 50,701 <0,001 

Desempenho Físico 8818,5 0,892 28,638 <0,001 

Dor Corporal 8814 0,901 5,927 0,115 

Saúde Geral 6975,5 0,006 41,059 <0,001 

Vitalidade 678000 0,002 50,102 <0,001 

Funcionamento Social 8391,5 0,459 11,179 0,011 

Desempenho Emocional 8818,5 0,892 28,638 <0,001 

Saúde Mental 7258,5 0,018 37,944 <0,001 

 

8.3  Objectivo: Analisar a Satisfação com o Suporte Social 

com as dimensões do SF-36.  

 

Por fim, para a análise do terceiro objectivo foi estabelecida a correlação entre 

as dimensões da satisfação do suporte social em função de cada dimensão do SF-36. 

A satisfação total do suporte social correlaciona-se com a dimensão 

funcionamento físico (rs= 0,249; p < 0,001), desempenho físico (rs= 0,239; p < 0,001) e 

desempenho emocional (rs= 0,239; p < 0,001) Apesar das correlações serem baixas, 

são estatisticamente significativa, como é possível visualizar na tabela 24. Verifica-se 

ainda uma correlação moderada existe entre a satisfação com o suporte social com as 

dimensões saúde geral (rs = 0,334; p < 0,001), vitalidade (rs= 0,395; p < 0,001) e 

saúde mental (rs= 0,465; p < 0,001).  

O mesmo não acontece com as outras dimensões do SF-36, já que não 

indicam correlações estatisticamente significativas, nomeadamente dor corporal (rs= 

0,016; p = 0,776) e funcionamento social (rs= 0,083; p = 0,135).  

No que diz respeito às dimensões do suporte social em função das dimensões 

do SF – 36, verifica-se que as únicas dimensões do SF – 36 que não correlacionam 

com as dimensões do suporte social são a dimensão dor corporal e funcionamento 

social. 
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Tabela 24 – Correlação entre a Satisfação do Suporte Social e suas dimensões segundo as Dimensões 

do SF-36 

         Dimensões do SF - 36  

  
Funcionamento 

Físico  
Desempenho 

Físico  
Dor 

Corporal 
Saúde 
Geral 

Vitalidade 
Funcionamento 

Social 
Desempenho 

Emocional 
Saúde 
Mental 

S
a

ti
s
fa

ç
ã
o

 d
o
 S

u
p

o
rt

e
 S

o
c
ia

l 

Satisfação 
com o 

Suporte 
Social 
Total 

rs 0,249** 0,239** 0,016 0,334** 0,395** 0,083 0,239** 0,465** 

p <0,001 <0,001 0,776 <0,001 <0,001 0,135 <0,001 <0,001 

Satisfação 
Intimidade 

rs 0,194** 0,213** 0,068 0,331** 0,389** 0,077 0,213** 0,496** 

p <0,001 <0,001 0,219 <0,001 <0,001 0,163 <0,001 <0,001 

Satisfação 
Actividades 

Sociais 

rs 0,188** 0,155** -0,006 0,286** 0,249** 0,027 0,155** 0,328** 

p  0,001 0,005 0,919 <0,001 <0,001 0,628 0,005 <0,001 

Satisfação 
Amigos 

rs 0,272** 0,201** 0,012 0,321** 0,395** 0,072 0,201** 0,410** 

p  <0,001 <0,001 0,829 <0,001 <0,001 0,194 <0,001 <0,001 

Satisfação 
Família 

rs 0,142** 0,192** -0,044 0,171** 0,201** 0,048 0,192** 0,239** 

p  0,01 <0,001 0,429 0,002 <0,001 0,39 <0,001 <0,001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Identificadas as correlações entre a satisfação com suporte social em função 

das componentes do SF-36, através da correlação de Rho Spearman foi possível 

apurar, como apresenta a tabela 25, a satisfação com o suporte social segundo a 

componente física (rs= 0,329; p < 0,001) e a componente mental (rs= 0,376; p < 0,001) 

apresenta uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis em estudo. 

Perante os dados fornecidos, também é possível apurar que ambas as correlações 

são correlações moderadas.  

Na análise das dimensões do suporte social em funções das componentes do 

SF – 36, verifica-se a existência de correlações estatisticamente significativas entre si 

como se pode visualizar na tabela 25, demostrando que a satisfação com a intimidade 

e satisfação com amigos apresentam ainda uma correlação moderada perante a 

componente física e mental.   
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Tabela 25 – Correlação entre a Satisfação do Suporte Social segundo as Componentes do SF-36 

Componentes do SF - 36  

  
Componente 

Física  
Componente 

Mental 
S

a
ti
s
fa

ç
ã
o

 d
o
 S

u
p

o
rt

e
 S

o
c
ia

l 

Satisfação com o 
Suporte Social 

Total 

rs 0,329** 0,376** 

p <0,001 <0,001 

Satisfação 
Intimidade 

rs 0,303** 0,360** 

p <0,001 <0,001 

Satisfação 
Actividades 

Sociais 

rs 0,234** 0,249** 

p  <0,001 <0,001 

Satisfação 
Amigos 

rs 0,315** 0,335** 

p <0,001 <0,001 

Satisfação 
Família 

rs 0,205** 0,237** 

p  <0,001 <0,001 

   **. Correlação significativa ao nível 0.01 (2-bilateral). 

 
 

8.4 Objectivo: Identificar alguns indicadores de educação e 

intervenção social  

 

Face aos resultados apresentados, no presente estudo, foram identificados os 

seguintes indicadores de educação e intervenção social: 

1. Pessoas do sexo feminino; 

2. As mais idosas;  

3. Reformadas; 

4. Pessoas com menores habilitações; 

5. Pessoas que vivem sós;  

6. A organização de redes de apoio; 
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9. Discussão 

Como já foi indicado no presente estudo, esta investigação teve como objectivo 

analisar e caracterizar o Suporte Social e a Qualidade de Vida dos doentes internados 

na Medicina Interna da Unidade Hospitalar de Bragança.  

A amostra recolhida foi de 327 utentes. Ribeiro (1999) afirma que não há um 

número certo de participantes que seja considerado um número excelente para um 

estudo, bem como também não se pode dizer qual é a percentagem da população que 

deve ser usada, mas afirma que quanto maior o número de participantes na amostra, 

menor é a probabilidade de erro na amostragem.  

Pretendeu-se com este estudo apurar e diagnosticar as necessidades para que 

haja fundamentação para uma futura intervenção a nível social, bem como para a 

Educação para a Saúde. Como constata Redman (2003) para o processo de 

Educação para a Saúde é necessária a utilização de um modelo processual de 

diagnóstico – intervenção – avaliação, ou seja, a educação para a saúde deve ser 

“praticada segundo um processo de diagnóstico e intervenção. A fase de avaliação de 

necessidades determina a natureza de uma necessidade e motivação para aprender e 

as metas são mutuamente estabelecidas com o utente” (Redman, 2003, p. 4).  

Cada vez mais, e segundo a OMS, é necessário que os utentes assumam a 

responsabilidade da sua própria saúde, contudo os recursos de educação para 

assegurar tal aprendizagem aos utentes e suas famílias não têm sido assegurados 

(Redman, 2003). Assim, a Educação para a Saúde faz todo o sentido ser praticada 

com competência e confiança para que sejam dadas as ferramentas necessárias aos 

indivíduos, para que estes sejam capazes de ser autónomos e capacitados perante a 

sua saúde. Assim, a Educação para a Saúde baseia-se “num conjunto de teorias, em 

resultados de investigações e em competências que devem ser aprendidas e 

praticadas” (Redman, 2003, p.3).  

Na presente investigação, e em concordância com a revisão da literatura 

efectuada, foram obtidos alguns resultados esperados.   

Estes resultados demonstraram que as pessoas inquiridas, em geral, têm uma 

satisfação média de suporte social, mas no que diz respeito aos índices da percepção 

de qualidade de vida, estes variam consoante as suas dimensões. A qualidade de vida 

é um conceito de difícil conceptualização, bem como difícil de quantificar não existindo 

uma única definição do conceito, nem um único instrumento para a sua mensuração 
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(Ribeiro, 2007; Ribeiro, 2009).  

 

9.1 Satisfação com o Suporte Social e o Questionário genérico 

de avaliação de Qualidade de Vida (MOS SF – 36) segundo 

algumas variáveis sociodemográficas. 

 

Face à análise da satisfação com o suporte social, bem como à análise das 

dimensões do SF-36 segundo algumas variáveis sociodemográficas, podem salientar-

se aquelas que parecem mais significativas e com maior relevância para a satisfação 

de suporte social e qualidade de vida. É importante referir que as pessoas que 

participaram no estudo estavam em internamento hospitalar e que recai numa 

população, como indica o Diagnostico Social do Conselho de Bragança (2007-2009), 

com elevado índice de envelhecimento, fracos recursos económicos e fracas redes de 

solidariedade informal. 

Na análise da satisfação com o suporte social nos doentes inquiridos, foi obtida 

uma média de 48,88 pontos de satisfação com o suporte social, pelo que as pessoas 

doentes evidenciam em geral um médio Suporte Social. Relativamente à análise das 

dimensões do SF-36 verificou-se que no funcionamento físico a média é de 42,84. No 

que diz respeito ao desempenho físico, verificou-se uma baixa média de 7,64. Na 

dimensão dor corporal, os doentes apresentaram média de 41,72. Na dimensão saúde 

geral verificou-se uma média de 44,04. Na dimensão vitalidade demonstra uma média 

de 31,78. Na dimensão funcionamento social revelou-se uma média de 53,51. No 

desempenho emocional observou-se uma média de 43,52, e finalmente no que diz 

respeito à dimensão saúde mental encontramos média de 48,34.  

Globalmente, pode dizer-se que os doentes evidenciavam valores próximos da 

mediana em todas as dimensões à excepção da dimensão desempenho físico. Tal 

facto, não surpreende, atendendo à idade média e modal dos elementos da amostra 

(71 e 84 anos respectivamente), bem característica duma população envelhecida 

como a do distrito de Bragança, facto que está em concordância com o referido pelo 

Instituto Nacional de Estatística (2009), que afirma que a região do Alto Trás – os – 

Montes é uma das regiões do NUTS III onde se verifica um índice de envelhecimento 

mais elevado. E, como é do conhecimento global, á medida que a idade vai 

avançando, aumenta a incidência e prevalência de doenças crónicas e incapacitantes 

que, inevitavelmente vão interferir no desempenho físico do indivíduo que delas 
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padece. Como afirmam (Fernandes & Garcia, 2009, p. 59), a idade em si não é 

considerada um deficit, mas constitui “um factor de risco importante para muitas 

doenças que tendem a produzir dependência e a assumir dimensões epidémicas do 

envelhecimento”. Assim, e face à análise dos dados obtidos do presente estudo, foi 

possível observar que a idade interfere na satisfação com o suporte social, bem como 

na qualidade de vida. Verificou-se também, que à medida que aumenta a idade, 

diminui a Satisfação com o Suporte Social e diminui a qualidade de vida nas 

dimensões: funcionamento físico; saúde geral; vitalidade e saúde mental.  

Na análise relativamente ao sexo, observou-se que o sexo masculino 

apresenta em média uma maior satisfação com o suporte social, comparativamente ao 

indicador sexo feminino, apresentando diferenças estatisticamente significativas. 

Também na qualidade de vida foi possível verificar que as pessoas do sexo masculino 

apresentam uma melhor percepção da saúde. Este resultado vai de encontro à 

perspectiva de Radley (1994; cit. por Fonseca & Paúl, 2004, p. 28) segundo a qual as 

“mulheres parecem ter uma morbilidade mais elevada, quer em termos de saúde 

atribuída a si própria, quer em termos de queixas”. 

No estado civil, os indivíduos casados ou em união de facto apresentam maior 

satisfação com o suporte social, contrariamente dos utentes viúvos demonstrando 

diferenças estatisticamente significativas. Na qualidade de vida constatou-se que nas 

dimensões: funcionamento físico; vitalidade e saúde mental são só os solteiros quem 

possui uma melhor aptidão nas dimensões referidas, contrariamente ao que acontece 

com indicador viúvo.  

Rook e Pietromonaco (1987; cit. por Paúl, s.d) e Coyne e DeLongis (1986; cit. 

por Coelho & Ribeiro, 2000) afirmam que a qualidade do relacionamento conjugal tem 

influência na satisfação com o suporte social proporcionando bem-estar e favorece o 

processo de envelhecimento; por outro lado, casamentos infelizes podem “tornar-se 

uma fonte de stress mais prejudicial que a ausência da ligação conjugal. É 

compreensível, portanto, que esta variável interfira significativamente com a 

apreciação do suporte social” (Coelho & Ribeiro, 2000, p. 86). 

No que diz respeito à satisfação com o suporte social segundo a escolaridade 

dos indivíduos, verificou-se que os doentes com maior escolaridade são os que 

possuem maior satisfação com o suporte social. Também se evidenciou na análise 

das dimensões do SF-36 que os indivíduos que possuem uma menor escolaridade 

têm uma menor qualidade de vida em todas as dimensões do SF-36, demonstrando 
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diferenças estatisticamente significativas em algumas dimensões nomeadamente: 

funcionamento físico; saúde geral; vitalidade e saúde mental. Uma menor escolaridade 

considera-se indicador: evidencia necessidade de intervenção nas pessoas com 

menores habilitações literárias.  

Este resultado vai de encontro com os autores que defendem a ideologia: 

“maior educação melhora as aptidões para o acesso à informação e ao pensamento 

critico” (Loureiro & Miranda, 2010). Assim podemos constatar que os indivíduos que 

têm maior escolaridade possuem maior informação e desta forma maior conhecimento 

dos recursos disponíveis.  

Na variável situação profissional constatamos a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com o suporte social, verificando que os 

estudantes e os indivíduos empregados possuem melhor média de satisfação com o 

suporte social, contrariamente dos indivíduos reformados. O mesmo acontece perante 

a análise das dimensões SF-36 verificando-se assim relação estatisticamente 

significativas entre elas, nomeadamente nas dimensões: funcionamento físico; saúde 

geral; vitalidade e saúde mental, tendo-se observado que em todas estas dimensões 

são os reformados que possuem pior qualidade de vida. 

Os acontecimentos na vida destes indivíduos fundamentará este resultado, 

designadamente, a reforma, as próprias alterações nas relações familiares, a redução 

das redes sociais, a dependência e as doenças, as perdas e morte, influenciam a 

satisfação com suporte social (Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004) 

Como indicam Paúl & Fonseca (2001; cit. por Fonseca & Paúl, 2004) as 

consequências biológicas associadas ao processo de envelhecimento, especialmente 

no domínio da personalidade, os comportamentos (estilos de vida) e a acção do 

contexto, são dimensões que interferem na saúde dos indivíduos de forma particular. 

Ekerdt (1987; cit. por Fonseca & Paúl, 2004, p. 19) considera a “passagem à reforma” 

um acontecimento “susceptível de provocar impacto negativo à saúde dos indivíduos”. 

Contudo, estudos actuais (Midanik, Soghikian, Ransom, Tekawa, 1995; Andersson, 

2002; cit. por Fonseca & Paúl, 2004) não conseguem encontrar correlações 

significativas entre a “passagem à reforma” e o enfraquecimento de saúde dos 

indivíduos pelo menos nos primeiros anos da reforma. Porém na análise dos dados do 

presente estudo constata-se que os indivíduos reformados evidenciam pior qualidade 

de vida, considerando um indicador de necessidade de educação e intervenção social. 

Relativamente à coabitação os doentes que vivem sozinhos possuem em média 
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menor de satisfação com o suporte social, comparativamente com os indivíduos que 

vivem acompanhados. Também nas dimensões do SF – 36, os indivíduos que vivem 

acompanhados apresentam em algumas dimensões melhores médias de qualidade de 

vida. O facto, dos indivíduos residirem sós indica ser mais um indicador de 

necessidade de educação e intervenção social. 

Analisando especificamente a composição do agregado familiar verificou-se 

que existem diferenças estatisticamente significativa nas médias de satisfação com o 

suporte social em função da coabitação, onde os indivíduos que coabitam com o 

cônjuge e filhos possuem uma maior satisfação com o suporte social relativamente 

aos indivíduos que coabitam em instituições. Nas dimensões do SF-36 só se 

observaram diferenças estatisticamente significativas com a constituição do agregado 

familiar nas dimensões: funcionamento físico; vitalidade e saúde mental. 

Demonstrando ser mais um indicador (organização de redes de apoio, por forma a 

manter o individuo no seu ambiente natural e familiar enquanto possível). 

Maia (2006, p. 184) defende que o “laço social” ajuda a assegurar o bem-estar 

psicológico da pessoa doente, que o casamento, a família, os amigos, bem como a 

pertença a outros grupos sociais são componentes de apoio social essenciais. 

Contudo a família tem um papel fundamental na gestão dos cuidados de saúde e do 

apoio ao doente. As pessoas que vivem em instituições, como refere Paúl (1997), 

comparativamente com aos idosos que vivem em comunidade, tendem a sentir-se 

insatisfeitos e sozinhos já que estão afastados das suas redes sociais. Também a 

própria institucionalização “provoca receios para o próprio idoso que, de repente, tem 

o sentimento de ser abandonado pelos familiares e, muito particularmente, pelos filhos 

que os levam para um lugar desconhecido para eles”. (Bayle, 2004, p. 624).  

No que se refere à satisfação com o suporte social segundo o número de filhos 

verificou-se que o facto de ter muitos ou poucos filhos não interfere na satisfação com 

o suporte social.  

Perante a tipologia da amostra estudada é importante salientar que esta 

população vive em zona predominantemente rural, assim os seus filhos vivem longe 

dos seus pais, estando fisicamente ausentes, devido a migração para zonas urbanas 

ou emigração para o estrangeiro como afirma Paúl (s.d; cit. por Paúl, Fonseca, Martín 

e Amado, 2003). Alguns estudos evidenciam uma posição de compromisso em relação 

aos cuidados ao idoso: a nível de grau parentesco é o cônjuge e os filhos, 

particularmente a esposa e as filhas, que vão de encontro com os resultados obtidos 
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(Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004; Fernandes & Garcia, 2009). 

No estudo sobre a relação do rendimento pessoal com a satisfação com o 

suporte social, bem como a qualidade de vida verificou-se que os indivíduos que 

beneficiam de maior rendimento têm uma melhor média de Satisfação com o Suporte 

Social, e melhor qualidade de vida, com diferenças estatisticamente significativas, nas 

médias obtidas nas dimensões funcionamento físico, saúde geral, vitalidade e saúde 

mental. É evidente que o rendimento é uma condição que ajuda a colmatar algumas 

necessidades dos doentes, contudo a amostra estudada é maioritariamente 

reformada, o que conduz a uma maior vulnerabilidade à pobreza, já que há uma 

redução de oportunidades económicas e decadência do estado de saúde. Contudo, o 

nível de rendimento, como alguns estudos evidenciam, varia em função do sexo, da 

escolaridade e das condições de acolhimento (World Economic and Social Survey, 

2007).  

Na análise da satisfação com o suporte social segundo outro tipo de apoio foi 

possível observar que os indivíduos que possuem outro tipo de apoio, além do familiar, 

são os que têm menor satisfação com o suporte social. O mesmo acontece na análise 

das dimensões do SF – 36, constatando-se o mesmo resultado significativo no 

funcionamento físico, na saúde geral, na vitalidade e na saúde mental. Apresentação 

destes resultados poderá entender-se com base na atribuição do papel do cuidador. 

Esta atribuição é por norma feita aos membros da família, sendo esta a que tem uma 

maior responsabilidade e obrigação moral. A insatisfação demonstrada pelos doentes 

em relação à satisfação com o suporte social além da família, revela a importância 

emocional que as relações familiares têm e a estabilidade/qualidade de vida que pode 

proporcionar ao doente. Neste sentido, todo e qualquer apoio social fora do ambiente 

familiar é encarado como insuficiente e insatisfatório porque é entendido e interpretado 

como negligência, abandono e falta de vontade da família para a prestação de 

cuidados à pessoa que deles necessita.  

Finalmente, no que diz respeito à vontade de possuir mais apoio, verificou-se 

que os indivíduos que gostariam de ter mais apoio informal são os mesmos que 

evidenciam menor satisfação com o suporte social. Relativamente à análise das 

dimensões do SF-36, constatou-se que os indivíduos que não precisam de qualquer 

outro apoio são os que demonstram uma melhor qualidade de vida. A única dimensão 

onde as médias não são estatisticamente significativas é a de dor corporal. 

 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
66 

9.2 Satisfação do Suporte Social (ESSS) com o Questionário 

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

 

Verificaram-se correlações significativas entre as dimensões da satisfação com 

o suporte social (intimidade, amigos, família e actividades sociais) com as dimensões 

do SF-36, excepto na dimensão dor corporal e no funcionamento social. Assim, faz 

sentido que o suporte social esteja relacionado com a componente mental e física, 

como constatado nos dados obtidos, já que a qualidade de vida consiste no estado de 

saúde geral do indivíduo: aspectos físicos, psicológicos e sociais.  

No que diz respeito às dimensões do suporte social em função das dimensões 

do SF – 36, verifica-se que as únicas dimensões do SF – 36 que não correlacionam 

com as dimensões do suporte social são a dimensão dor corporal e funcionamento 

social. 

A satisfação com suporte social é condição fundamental para a existência de 

qualidade de vida, sendo este um factor protector de saúde e bem-estar (Ribeiro, 

1999; Silva et al., 2003; Abrunheiro, s.d.), contudo não é o único para assegurar a 

qualidade de vida das pessoas. Paúl (s.d), numa investigação sobre rede social de 

apoio, especialmente sobre as relações entre vizinhos e o número de confidentes, 

demonstrou que esta rede satisfaz algumas das necessidades básicas dos idosos em 

zonas rurais, contudo não o suficiente para aumentar significativamente a qualidade 

de vida, principalmente em pessoas com idades mais avançadas. Nesta perspectiva 

deve proporcionar-se ao idoso a “segurança do nosso apoio, dando-lhe ajuda e 

assistência, respeitando a sua integridade física e psicológica, valorizando a sua 

opinião e o seu empenhamento para uma melhor qualidade de vida” (Bayle, 2004, p. 

624) fora ou dentro do seu contexto pessoal.  

 

9.3 Limitações  

Na realização do presente estudo identificamos com limitações que 

condicionam de alguma forma alguns dos resultados obtidos.  

Os rendimentos mencionados pelas pessoas sujeitas ao estudo não são 

quantificáveis na sua totalidade, nomeadamente as pensões/reformas oriundos do 

estrangeiro e os rendimentos extraídos do sector agrícola e pecuária, colocando por 

este motivo em causa o rigor da variável em estudo.  

Devido a só ter acesso ao quadro clínico exposto na sala de enfermagem e não 
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ao processo clínico (acesso aos antecedentes pessoais e à anamnese, ou seja, 

processo pessoal do doente) não foi possível registar com rigor o motivo principal do 

internamento. Todavia também existem outras limitações, nomeadamente o facto de 

existirem quadros clínicos que registam mais que uma patologia, podendo uma 

patologia gerar várias (concomitantemente). A dificuldade em identificar a causa do 

internamento foi ainda reforçada pela ausência de conhecimento e de informação 

médica que os doentes têm em relação à sua situação clínica, e não raras vezes ao 

motivo do internamento e patologia(s) de que padecem.  

Constatamos que apesar do indivíduo ter consciência das suas necessidades e 

carências ao nível do suporte social, este percepciona-o como satisfatório para si, 

facto que é justificado pela desculpabilização da rede informal mais próxima no que 

toca à disponibilidade, atenção, apoio e prestação de cuidados. O conceito positivo 

que os doentes têm sobre o suporte social pode dever-se, à falta de informação, 

nomeadamente sobre os seus direitos, respostas sociais, ajudas técnicas e políticas 

sociais. O facto de haver menos conhecimento sobre as diversas estratégias 

supracitadas influencia a percepção da qualidade de vida do individuo.  

Com o presente estudo não é possível encontrar respostas para algumas 

questões/variáveis expostas na apresentação de resultados, pois não nos é visível a 

causa – efeito para a relação de algumas variáveis. Para preencher esta lacuna do 

estudo seria benéfico a utilização de outra metodologia, nomeadamente investigação 

qualitativa em paralelo. A literatura que se debruça sobre a temática em questão 

proporcionou-nos algumas perspectivas e fundamentações perante algumas variáveis 

em estudo, todavia não é possível generalizar interpretações dos resultados das 

investigações sendo que cada investigação é direccionada a um objecto de estudo 

para uma população específica. 

 

 

 

 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
68 

10. Conclusão 

Os resultados da presente investigação evidenciaram relações estatisticamente 

significativas entre a satisfação com o suporte social segundo algumas variáveis 

sociodemográficas, designadamente a idade (rs= - 0,124; p = 0,025), sexo (U Mann-

Whitney = 11474,000; p = 0,027), estado civil (Chi-Square = 25,199; p < 0,001), 

escolaridade (Chi-Square = 33,917; p < 0,001), situação profissional (Chi-Square = 

23,499; p < 0,001), coabitação (U Mann-Whitney = 4572,500; p < 0,001), rendimento 

pessoal (Chi-Square = 25,585; p < 0,001), autonomia (U Mann-Whitney = 10983,500; 

p = 0,022) e com a satisfação e tipo de apoio (U Mann-Whitney = 6401,500; p < 0,001; 

Chi-Square = 61,398; p < 0,001).  

Relativamente aos dados apresentados no estudo da análise da satisfação 

com o suporte social segundo o Questionário genérico de avaliação de Qualidade de 

Vida foi possível apurar que estas variáveis também evidenciam relações 

estatisticamente significativas entre si, designadamente nas componentes do 

questionário: componente física (rs = 0,329; p < 0,001) e componente mental (rs = 

0,376; p < 0,001).  

Os dados obtidos neste estudo são uma mais-valia, já que este trabalho deixa 

um levantamento estatístico acerca das características sociodemográficas, bem como 

da percepção da satisfação do suporte social e qualidade de vida desta população, 

para que futuramente se possam conceber e desenvolver projectos de saúde pública 

focados na promoção de saúde e na prevenção de doença, devidamente ajustados às 

necessidades da população, procurando formar recursos humanos e criar novas 

respostas sociais, de acordo com os resultados aqui evidenciados.  

Através deste trabalho é possível identificar alguns indicadores de educação e 

intervenção social, nomeadamente são as pessoas de sexo feminino, as mais idosas, 

viúvas, reformadas, com menores habilitações literárias e que viviam sós e a 

organização de redes de apoio. Após de um diagnóstico de necessidades realizado é 

possível criar respostas e atitudes face aos problemas aqui referidos, em âmbito 

pessoal e social. A função do serviço social tem como principais objectivos: 

 

 “auxiliar na pesquisa e interpretação das necessidades do povo; ajudar a 
descobrir os recursos; suscitar a coordenação dos serviços e da acção das 
organizações de todo o género; intervir ao nível dos serviços oficinais e nos 
grupos de população local; promover a integração dos indivíduos, das famílias e 
dos grupos na colectividade; encorajar a formação espontânea de grupos e de 
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associações; descobrir, formar e apoiar os chefes locais (Ataíde, p.24, 1960; cit. 
por Mouro, 2009).  
 
Uma intervenção do técnico superior de serviço social é de detectar 

necessidades e procurar que na comunidade sejam criadas as respostas necessárias. 

Deverá fornecer aos indivíduos toda a informação, bem como de todos os recursos 

existentes. Procurar respostas de carácter multidimensional para que respondam às 

diferentes dimensões do problema, bem como adaptadas ao próprio. Cooperar e 

colaborar com outros técnicos quer na elaboração do diagnóstico social, quer na 

definição do projecto de intervenção. O técnico deverá criar estruturas de apoio 

adequadas às necessidades dos indivíduos, optimizando os recursos existentes no 

local (Silva, 2001). 

O técnico de serviço social tem a responsabilidade de fazer a articulação entre 

o utente e os profissionais, bem como entre as diferentes instituições nomeadamente: 

hospital, família, comunidade, serviços e instituições da comunidade, sempre que seja 

necessário, para que consiga “esforços” que em conjunto visam à promoção do 

desenvolvimento e das capacidades do individuo para promover as suas 

necessidades. Assim como, no âmbito da saúde dar relevância aos factores 

psicossociais no processo de saúde/doença, assim o técnico deve fazer parte 

integrante da equipa de saúde, trabalhando sempre em equipas multidisciplinares. 

O Serviço Social intervém no acolhimento de cada doente que dê entrada nos 

serviços de saúde, o que permite humanizar os serviços, centrar os serviços no doente 

e nas suas necessidades. Em equipa multidisciplinar e em complementaridade pode 

cooperar e colaborar com outros profissionais e direccionar a educação para a saúde 

de forma personalizada, trazendo à partida resultados positivos perante a saúde, bem 

como a qualidade de vida do doente, tornando-o capaz de compreender a sua doença, 

prevenir o agravamento/consequências e promover o seu bem-estar toda a vida.  

Alta hospitalar deve ser um trabalho realizado pela equipa multidisciplinar, deve 

ser bem delineada para responder às necessidades do doente/família após a alta 

hospitalar, assim faz sentido que o técnico superior de serviço social faça parte 

integrante. Este vai detectar necessidades avaliadas do doente/família, vai poder 

prevenir e responder aos problemas, vai analisar, estudar e encaminhar para as 

respostas sociais mais adequadas. 

Estas funções do Serviço Social não passa unicamente pelas instituições 

hospitalares, eles estão presentes em todos os meios sociais. Nesta população 
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específica perante as necessidades detectadas, aparenta subsistir um isolamento 

populacional, bem como insuficiência de redes sociais. O técnico poderá proceder às 

articulações entre várias entidades responsáveis (Segurança Social, Centros de 

Saúde, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, Centros Sociais, Lares, etc.) para 

averiguar respostas sociais para colmatar algumas necessidades da população e 

dinamizar a sociedade para que de alguma forma venha prevenir a exclusão dos 

indivíduos, principalmente os idosos.  

No que diz respeito à insuficiência de redes sociais formais, especialmente do 

apoio domiciliário, este apoio garante dar continuidade da pessoa no seu domicílio, 

contribuindo para a melhoria de condições de vida e satisfação das suas necessidades 

básicas. Nesta população, o serviço de apoio domiciliário, aparenta ser uma resposta 

insuficiente, mas seria mais adequada para evitar o isolamento e a institucionalização. 

O apoio domiciliário poderá auxiliar vários serviços de acordo com as necessidades 

detectadas, os serviços mais prestados são: cuidados de higiene pessoal; tratamento 

de roupa; acompanhamento ao médico e/ou hospital; serviços de enfermagem; 

fornecimento de refeições e/ou a sua confecção na casa própria pessoa; cuidados de 

higiene domestica; apoio psicossocial, etc.  

Um desafio seria a possibilidade de contribuir para a implementação de redes 

sociais de suporte, numa articulação em trabalho de equipa multidisciplinar e em 

complementaridade, juntamente em parceria com entidades/instituições (como por 

exemplo Juntas de Freguesia), fornecendo a formação e informação necessária aos 

elementos dessa rede, no sentido de contribuírem para a manutenção das pessoas no 

seu ambiente familiar e social durante o maior tempo possível.  

Uma das funções do técnico de serviço social visa proporcionar mudanças 

sociais tendo como base as políticas sociais. A criação de novas políticas é facilitada e 

fundamentada pelo conhecimento que o serviço social tem da realidade social e das 

necessidades emergentes, conhecimento esse proporcionado pelo trabalho individual 

com os indivíduos, com a comunidade e recursos locais e de modo mais abrangente 

ao nível governamental, tomada de decisões.  

Os profissionais de saúde, inclusive o próprio técnico superior de serviço social, 

são pilares fundamentais para a realização e implementação de uma educação para a 

saúde. Cada vez mais a actuação do técnico de serviço social não se limita só na 

intervenção sobre problemáticas mais enraizadas, estende-se também aos novos 

projectos da intervenção da actualidade, não só nos aspectos degradados da vida 
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social mas também todos os aspectos da vida social (Mouro, p.454, 2009), assim as 

estratégias de actuação redefinem-se de conformidade com as características: 

necessidades do desenvolvimento humano; modos de vida; estilos de vida; hábitos 

sociais; formas de estar na vida; e relação entre o social eco ecológico. 

 Assim, no contexto da educação para a saúde, o papel do técnico de serviço 

social poderá exercer múltiplas funções (fig.1) como foi mencionado anteriormente, 

todavia o técnico nunca trabalhará sozinho: trabalha com e para o indivíduo; trabalha 

em equipa multidisciplinar; e trabalha em parceria com outras instituições.  

 

Figura 1: Serviço Social e Educação para a Saúde 
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A. Autorização do Hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
80 

B. Inquérito Sociodemográfico  

Preencha colocando uma cruz (X) na resposta real 

 

1. Idade: ____ Anos 

 

2. Sexo 

1. Masculino             

2. Feminino             

 

3. Estado Civil 

1. Solteiro(a)                  

2. Casado(a) / União de facto                     

3. Divorciado(a) / Separado(a)         

4. Viúvo(a)                  

 

4. Escolaridade 

1. Não sabe ler, nem escrever  

2. Não concluiu o 1º Ciclo 

3. 4º Ano 

4. 6º Ano  

5. 9ºAno 

6. 12ºAno 

7. Curso Superior  

 

5. Situação Profissional 

1. Empregado (a) 

2. Desempregado(a)   

3. Reformado(a) 

4. Estudante 

5. Outra situação                 Qual? ________________ 

  

6. Agregado Familiar 

1. Vive só  

2. Vive acompanhado(a)  

 Se sim, com quem? __________________________ 
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7. Tem filhos 

1. Sim            Quantos? _______ 

2. Não 

 

8. Rendimento Pessoal  

1. Inferior ao SMN (385,90€) 

2. Superior a 1 SMN e inferior a 2 SMN (385,91€ – 771,80€) 

3. Superior a 2 SMN e inferior 3 SMN (771,81€ – 1.157,70€) 

4. Superior 3 SMN (1.157,71€) 

 

9. Motivo de internamento: __________________________________ 

 

10. Você era autónomo para as actividades da vida diária? 

1. Sim 

2. Não 

 

Se não, quem é o principal cuidador        

1. Marido            

2. Esposa            

3. Filho(a)(s)             

4. Outro(a)(s) Familiar(es)         

5. Outro(a)(s)        

 

11. Possui de outro tipo de apoio social? 

1. Sim    Qual? ________________________________ 

2. Não                   

 

12. As suas necessidades são totalmente satisfeitas com o suporte social que 

possui? 

1. Sim     

2. Não               

     

13. Gostaria de ter mais apoio social? 

1. Formal (ajuda de Instituições, Associações)   

2. Informal (ajuda de Familiares, Amigos, Vizinhos)        

3. De ambos           

4. Nenhum. Estou satisfeita (o) 
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C. Escala de Satisfação Suporte Social (ESSS) 

A seguir vai encontrar várias afirmações, seguidas das cinco letras. Marque uma cruz à 
voltada letra que melhor qualifica a sua forma de pensar. Por exemplo, na primeira 

afirmação, se você pensa quase sempre que por vezes SE SENTE SÓ NO MUNDO E SEM APOIO, 
DEVERÁ ASSINALAR A LETRA A, se acha que NUNCA PENSA ISSO DEVERÁ MARCAR NA LETRA E. 

 

 
 

Concordo 

totalmente

Concordo na 

maior parte

Não concordo 

nem discordo

Discordo na maior 

parte

Discordo 

totalmente

Por vezes sinto-me só no mundo sem 

apoio A B C D E

Não saio com amigos tantas vezes 

quantas eu gostaria
A B C D E

A B C D E

Quando preciso de desabafar com 

alguém encontro facilmente amigos 

com quem o fazer

A B C D E

Mesmo nas situações mais 

embaraçosas, se precisar de apoio 

de emergência tenho várias pessoas 

a quem posso recorrer

A B C D E

Às vezes sinto falta de alguém 

verdadeiramente íntimo que me 

compreenda e com quem possa 

desabafar sobre coisas íntimas

A B C D E

Sinto falta de actividades sociais que 

me satisfaçam
A B C D E

Gostava de participar mais em 

actividades de organizações (p.ex. 

clubes desportivos, escuteiros, 

partidos políticos)

A B C D E

Estou satisfeito com a forma como me 

relaciono com a minha família
A B C D E

Estou satisfeito com a quantidade de 

tempo que passo com a minha família
A B C D E

Estou satisfeito com o que faço em 

conjunto com a minha família
A B C D E

Estou satisfeito com a quantidade de 

amigos que tenho
A B C D E

Estou satisfeito com a quantidade de 

tempo que passo com os meus 

amigos

A B C D E

Estou satisfeito com as actividades e 

coisas que faço com o meu grupo de 

amigos

A B C D E

Estou satisfeito com o tipo de amigos 

que tenho
A B C D E

Os amigos não me procuram tantas 

vezes quantas eu gostaria



Mestrado em Educação para a Saúde - Universidade do Porto 

Suporte Social e Qualidade de Vida 

 

 

 
83 

D. Questionário Genérico Qualidade de Vida SF-36 

Instruções: Esta parte da pesquisa questiona sobre a sua saúde. Estas informações 
nos manterão informados de como você se sente e é capaz de fazer suas actividades 

de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso 
esteja inseguro em como responder, por favor tente responder o melhor que puder. 

 

1. Em geral, como diria que a sua saúde é:                  (Circule uma) 
 
Óptima ………………………………………………………………………………….………..1 

 Muito Boa……………………………………………………………………………….………..2 
 Boa…………………………………………………………………………………..….….…….3 

Razoável…………………………………………………………………………………..……..4 
 Fraca………………………………………………………………………………..………….…5 
 

2. Comparado com o que acontecia há um ano atrás, como descreve o seu estado geral 
actual?   
                                                                                                                     (Circule uma) 
Muito melhor ………………………………………………………………………………........1 
Com algumas melhorias ……………………………………………………………………….2 
Aproximadamente igual ………………………………………………………………………..3 
Um pouco pior …………………………………………………………………………………..4 
Muito pior ……………………………………………………………………………………......5 
 

 
3. Os seguintes itens são sobre actividades que poderia fazer durante um dia normal. 

Devido a sua saúde, tem dificuldade para fazer essas actividades? Neste caso, 
quanto? 
 

Actividades Sim. 
Muito 

limitado 

Sim.  
Um Pouco 

limitado 

Não.  
Nada 

limitado 

a). Actividades vigorosas, tais como correr, levantar pesos, 
participar em desportos violentos. 

 
1 

 
2 

 
3 

b). Actividades moderadas, tais como, deslocar uma mesa 
ou aspirar a casa. 

1 
 

2 3 

c). Levantar ou carregar compras da mercearia. 1 
 

2 3 

d). Subir vários lanços de escada. 1 
 

2 3 

e). Subir um lanço de escada. 1 
 

2 3 

f).Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se. 1 
 

2 3 

g). Andar mais de 1 quilómetro. 1 
 

2 3 

h). Andar vários quarteirões. 1 
 

2 3 

i). Andar um quarteirão. 1 
 

2 3 

j). Tomar banho ou vestir-se sozinho. 1 
 

2 3 
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4. Durante as últimas 4 semanas, teve algum dos seguintes problemas com o seu 
trabalho ou com alguma actividade diária regular, como consequência de sua saúde 
física? 

(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a). Diminuiu o tempo gasto a trabalhar, ou em outras actividades? 1 2 

b). Fez menos do que queria? 
 

1 2 

c). Sentiu-se limitado no tipo de trabalho ou em outras actividades? 
 

1 2 

d). Teve dificuldade em executar o seu trabalho ou outras actividades (p.ex: foi 
preciso mais esforço)? 

1 2 

 
 

5. Durante as últimas 4 semanas, teve algum dos seguintes problemas com o seu 
trabalho ou outra actividade regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (Como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

 
(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a). Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou noutras actividades?  1 2 

b). Fez menos do que queria? 1 2 

c). Não executou o seu trabalho ou outras actividades tão cuidadosamente 
como era costume? 

1 2 

 
 

6. Em que medida é que a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram com o 
seu relacionamento social normal com a família, amigos, vizinhos ou outras pessoas?  

(circule uma) 
 Absolutamente nada ……………………………………………………………………...……1 
 Pouco……………………………………………………………………………………..………2 

Moderadamente…………………………………………………………………………………3 
Bastante……………………………………………………………………………………….…4 
Imenso……………………………………………………………………………………………5 
 

 
7. Teve dores? 

(circule uma) 
 Nenhumas……………………………………………………………………………….……….1 
 Muito fracas………………………………………………………………………………..…….2 
 Ligeiras…………………………………………………………………………………………...3 

Moderadas……………………………………………………………………………………...,.4 
Fortes……………………………………………………………………………………………..5 
Muito Fortes……………………………………………………………………………………...6 

 
 

8. De que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho normal (itanto o trabalho fora de 
casa como dentro de casa)? 

(circule uma) 
 Absolutamente nada………………………………………………………………………........1 
 Um pouco………………………………………………………………………………………...2 

Moderadamente…………………………………………………………………………………3 
Bastante…………………………………………………………………………………............4 
Imenso……………………………………………………………………………………………5 
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9. Estas questões são sobre como se sente e como tudo tem acontecido consigo durante 
as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime da maneira como se sente. Em relação as últimas 4 semanas.  
 

 

 Sempre A maior 
parte do 
tempo 

Bastante 
tempo 

Algum 
tempo 

Pouco 
tempo 

Nunca 

a). Se sentiu cheio/a de 
vitalidade? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

b).Se sentiu nervoso/a?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

c). Se sentiu tão deprimido/a, 
que nada o/a animava? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

d). Se sentiu calmo/a e 
tranquilo/a? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

e). Se sentiu cheio/a de 
energia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

f). Se sentiu triste e em baixo?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

g). Se sentiu estafado/a?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

h). Se sentiu feliz?  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

i). Se sentiu cansado/a? 1 2 3 4 5 6 

 
 

10. Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas actividades sociais (como visitar 
amigos, familiares, etc.)? 

 (circule uma) 
 Sempre ……………………………………………………………………………………….....1 
 A maior parte do tempo ………………………………………………………………………..2 

Algum tempo ………………………………………………………………………………….3 
Pouco tempo ……………………………………………………………………………………4 
Nunca…………………………………………………………………………………………….5 
 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para si? 
 

 Totalmente 
verdade 

Em grande 
parte 

verdade 

Não sei Em 
grande 
parte 
falsa 

Totalmente 
falsa  

a). Parece que adoeço mais 
facilmente do que os outros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b). Sou tão saudável como 
qualquer outra pessoa. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c). Estou convencido que a minha 
saúde vai piorar. 

 
1 

2 3 4 5 

d).A minha saúde é óptima  1 2 3 4 5 

Muito Obrigado! 
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E. Recodificação do SF – 36  
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