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Introdução 

 

No decorrer das últimas décadas vários têm sido os desafios colocados às 

instituições existentes, nomeadamente pelo aumento da procura de prestação de 

cuidados sociais e de saúde (Lopes & Lemos, 2012). Nasce, assim, a necessidade de 

aumentar o número de serviços voltados para a prestação de cuidados à pessoa. Na 

medida em que o cuidador formal exerce uma grande influência sobre a pessoa alvo de 

cuidados, através dos seus comportamentos e atitudes, possui um papel decisivo na 

sociedade atual, desempenhando funções que permitem que todas as pessoas sejam 

acompanhadas nos momentos em que se encontram mais vulneráveis. Todos os dias 

estes profissionais encontram-se expostos a novas situações causadoras de stress que 

afetam quer a sua vida laboral, quer pessoal. Desta forma, e sendo o papel do cuidador 

formal na sociedade cada vez mais relevante à medida que a pessoa perde as suas 

capacidades físicas e intelectuais, a saúde destes profissionais deve também ser objeto 

de investigação e cuidado (Gregório, 2015). 

A presente investigação procurou identificar os fatores protetores e de risco da 

saúde biopsicossocial deste grupo de profissionais, com vista à melhoria da sua saúde, 

qualidade de vida e consequente melhoria dos cuidados prestados, bem como, maior 

satisfação, realização e autoestima profissional. 

Esta dissertação de mestrado é composta e dividida em duas partes. A primeira 

faz referência ao estudo do perfil biopsicossocial dos profissionais de saúde, ou seja, à 

análise de variáveis como doenças e estilos de vida, qualidade de vida, suporte social, 

acontecimentos marcantes de vida e espiritualidade e a sua influência entre elas e na 

saúde mental destes profissionais. Por sua vez, a segunda parte visa a análise de 

possíveis fatores protetores e de risco para a saúde mental dos profissionais de saúde. 
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Em ambas as partes, e tratando-se de artigos de caracter empírico, é inicialmente 

elaborada uma reflexão conceptual, seguida dos procedimentos metodológicos 

necessários à realização dos estudos, tal como todas as características inerentes à 

amostra, instrumentos e análises estatísticas. À luz do enquadramento teórico, são 

apresentadas conclusões e reflexões acerca dos resultados obtidos, finalizando com a 

exposição das limitações subjacentes, bem como com as implicações clínicas levantadas 

com os estudos. 

O presente trabalho destaca-se através do levantamento de questões relevantes 

num contexto de intervenção hospitalar, face a uma temática que cada vez mais revela a 

necessidade de análise perante a sociedade atual. A continuidade e relevância de 

investigações no âmbito da saúde mental dos cuidadores formais justifica-se pelas 

constantes alterações e consequentes exigências na sociedade contemporânea e pelo 

crescente alargar da visão do significado do bem cuidar. 
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Resumo 

 

As condições e estilos de vida e as relações que envolvem os indivíduos estão, 

nos dias de hoje, fortemente relacionados com o estado de saúde, quer física quer 

mental, dos mesmos. No que concerne aos profissionais de saúde são vários os fatores 

que, aliados às características intrínsecas a esta área de atuação, como o ritmo acelerado 

e exigente de trabalho, influenciam o dia a dia dos indivíduos, moldando personalidades 

e potenciando, em muitos dos casos, perturbações que afetam a vida dos mesmos a 

todos os níveis (Schmoeller, Trindade, Neis, Gelbcke, & Pires, 2011; Souza, Silva & 

Silva, 2013).  

O presente estudo objetiva traçar um perfil da saúde biopsicossocial (doenças, 

estilos de vida, qualidade de vida, morbilidade psicológica, suporte social e 

espiritualidade) de um grupo de profissionais de saúde da zona norte de Portugal. 

Participaram no estudo 110 profissionais de saúde (58 enfermeiros, 29 médicos e 23 

técnicos superiores), com idades compreendidas entre os 23 e os 62 anos (M=40.59, 

DP=10.16), a exercer funções na ULSAM em Viana do Castelo. O estudo contribuiu 

para uma maior consciencialização da importância da investigação da saúde nos 

cuidadores formais, uma vez que quando estes profissionais não se sentem satisfeitos no 

sei meio laboral, não estão reunidas as competências necessárias para que a prestação de 

serviços de alta eficácia seja realizada. Assim, torna-se importante atender as 

necessidades e peculiaridades dos cuidadores formais de forma a intervir e fomentar o 

desenvolvimento de estratégias que contornem as exigências do trabalho, de forma a 

minimizar riscos psicopatológicos. 

 

 

Palavras-chave: estudo epidemiológico, saúde biopsicossocial, profissionais de saúde. 
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Abstract 

 

The conditions and lifestyles and relationships that involve individuals are, 

today, strongly related to health status, physical or mental either, of them. With regard 

to health professionals, there are several factors, coupled with the intrinsic 

characteristics of this area of work, as the fast and demanding pace of work influence 

the daily lives of individuals, shaping personalities and empowering, in many cases, 

disorders that affect the lives of the same at all levels (Schmöller, Trindade, Neis, 

Gelbcke, & Pires, 2011; Souza, Silva & Silva, 2013). 

This study aims to draw a profile of biopsychosocial health (diseases, lifestyles, 

quality of life, psychological morbidity, social support and spirituality) of a group of 

health professionals in the north of Portugal. Participated in the study 110 health 

professionals (58 nurses, 29 doctors and 23 senior technicians), aged between 23 and 62 

years (M = 40.59, SD = 10.16), to work in the ULSAM in Viana do Castelo. The study 

contributed to greater awareness of the importance of research of health in formal 

caregivers, since when these professionals do not feel satisfied to know through work, 

are not met the necessary skills for the provision of high efficiency services to be 

performed. Thus, it is important to meet the needs and peculiarities of formal caregivers 

in order to intervene and foster the development of strategies to circumvent the 

requirements of the job, in order to minimize risks psychopathological. 

 

 

 

 

Keywords: epidemiological study, biopsychosocial health, health professionals. 
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Nos tempos que correm, a vida contemporânea e as relações entre os indivíduos 

e o meio onde estão inseridos possuem uma forte influência nos determinantes sociais e 

psicossociais da saúde (DSPS). As condições de vida e de trabalho dos indivíduos: 

fatores sociais, culturais, económicos, étnicos, comportamentais e psicológicos 

relacionam-se, assim, com a situação de saúde dos mesmos (Buss & Filho, 2007; Souza, 

Silva, & Silva, 2013). Neste sentido, os riscos para a saúde relacionados com a 

atividade laboral variam e dependem do tipo de atividade profissional e das condições 

em que esta é desempenhada. Seguindo este prisma, os serviços de saúde são 

considerados contextos de trabalho onde as condições são mais exigentes, 

comparativamente a outros setores de atividade. Esta realidade distingue-se dos 

restantes setores profissionais devido à eventualidade de perturbações do foro 

psicológico relacionadas com o próprio trabalho (Schmoeller et al., 2011). 

Estudos realizados mostram a necessidade de uma vigilância do estado de saúde 

da população, orientada para a identificação precoce que inclua orientação, informação 

e aconselhamento acerca das alterações no estilo de vida e comportamento dos 

indivíduos, de forma a prevenir ou minimizar os efeitos e obter melhorias na saúde em 

geral (Pinto & Pais-Ribeiro, 2010). Grande parte destes estudos incidem nas condições 

e processos de trabalho, cada vez mais complexos e exigentes devido a fatores como a 

carga horária, muitas vezes excessiva, e com repercussões socias e pessoais na vida dos 

indivíduos, assim como dificuldades financeiras (Marcitelli, 2011).  

Dahlgren e Whitehead (1991) desenvolveram um modelo que visa explicar os 

diversos fatores e relações acima referidas. No seu modelo, distribuíram os DSPS em 

diferentes níveis pelo que, na base, se encontram os indivíduos e respetivas 

características individuais de idade, sexo e fatores genéticos. No segundo nível estão 

inseridos o comportamento e os estilos de vida do indivíduo, sendo que o terceiro nível 
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destaca a influência das redes sociais de apoio. Por sua vez, no quarto nível encontram-

se os fatores relacionados com as condições de vida e trabalho, disponibilidade e acesso 

à alimentação e a ambientes e serviços essenciais referentes à saúde e à educação. No 

último nível do modelo situam-se os macrodeterminantes, ou seja, as condições 

económicas, culturais e ambientais da sociedade. 

Com o decorrer dos anos o conceito “suporte social” tem-se encontrado 

totalmente ligado à psicologia da saúde. Refere-se aos mecanismos através dos quais as 

relações interpessoais possuem efeito na prevenção de perturbações orgânicas e 

psicológicas, nos momentos em que o individuo é confrontado com acontecimentos 

potenciadores de stress, assim como na recuperação da doença (Baum, Revenson, & 

Singer, 2012). A importância das redes sociais de apoio reside no facto de estas 

preencherem as necessidades dos indivíduos, o que lhes proporciona a oportunidade de 

manter a sua identidade social, receber apoio, ajuda material e ter acesso a serviços 

variados e novas informações. Estas relações possibilitam ainda o desenvolvimento do 

self, dando sentido às experiências e oferecendo apoio, o que se revela muito importante 

nos processos de adaptação (Siqueira, 2008). Segundo Pais-Ribeiro (1999) o apoio 

social percebido refere-se à avaliação generalizada que os indivíduos fazem acerca dos 

variados domínios presentes nas suas vidas, relativamente aos quais pensa ser querido, 

sendo-lhe reconhecido valor, à avaliação que faz acerca da disponibilidade daqueles que 

lhes são próximos e à possibilidade de a eles recorrer se assim achar necessário. Várias 

hipóteses têm vindo a procurar explicar os efeitos desta variável na saúde e nas doenças, 

nomeadamente: a hipótese de possuir efeitos ao nível das respostas neuroendócrinas, o 

que diminui a ansiedade; ao nível da autoestima, aumentando-a; e ao nível da depressão, 

diminuindo-a e levando os pacientes a avaliarem os agentes stressores como menos 

graves (Guadalupe, 2016). 
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É também nestes contextos sociais que se constrói a espiritualidade, estruturando 

e atribuindo significado a valores, comportamentos e experiências humanas. Esta 

dimensão encontra-se, assim, não só fortemente ligada à atribuição de significado ao 

sofrimento decorrente de uma doença crónica ou ao recurso de esperança nos casos de 

mudanças no estado de saúde dos indivíduos, mas também ao desenvolvimento da 

sensibilidade, do manejo das emoções e da intuição de forma integrada com a razão, o 

que é fundamental para humanização e maior eficiência da assistência em contexto 

clínico (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007; Vasconcelos, 2006). 

Segundo Rocha e Fleck (2011), a espiritualidade trata-se de um domínio fora da 

prática religiosa e defende a ideia da importância de as pessoas encontrarem sentido 

para a vida e ter esperança, mesmo perante situações graves. Juntamente com a 

manutenção da autoestima e do apoio emocional, a espiritualidade irá influenciar 

significativamente o bemestar psicológico e a qualidade de vida dos indivíduos. Desta 

forma, relaciona-se com um melhor estado de saúde e, consequentemente, uma 

experiência de vida mais prolongada, o que é manifestado por uma menor ansiedade e 

menos propensão ao desenvolvimento de perturbações do foro psicológico, como a 

depressão. Para Pinto e Pais-Ribeiro (2010), esta variável é considerada uma complexa 

dimensão da experiência humana, que inclui aspetos cognitivos experienciais e 

comportamentais. Envolve sentimentos e significados ao longo do trajeto de vida de um 

indivíduo e, a par com a dimensão biológica, intelectual emocional e social, constitui 

aquilo que o diferencia dos restantes indivíduos, ou seja, a sua personalidade e 

singularidade. 

Inerente a todas estas variáveis inteiramente relacionadas com a saúde física e 

psicológica dos indivíduos estão ainda igualmente associados os acontecimentos 

negativos de vida. Estes acontecimentos podem desencadear diversas reações 
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psicológicas, desde a adoção de boas estratégias de coping para lidar com a ansiedade, 

até à depressão, amargura ou Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD) 

(Villalonga-Olives et al., 2010). Quando atinge uma maior intensidade, uma reação 

negativa pode tornar-se patológica e caracterizar-se por sentimentos de impotência, 

pensamentos intrusivos, humor disfórico, evitação fóbica de lugares e pessoas que 

possam lembrar o evento crítico e ideação suicida (Hauer, Wessel & Merckelbach, 

2006). Segundo Linden, Baumann, Lieberei e Rotter (2009), este mecanismo 

patogénico, denominado post-traumatic embitterment disorder (PTED), difere de outros 

transtornos do mesmo género dado que os eventos negativos são entendidos como 

injustos e violam as crenças básicas do indivíduo. Assim sendo, a PTED emerge da 

batalha entre as crenças e o sistema de valores, e a violação dessas crenças pelo evento.  

Segundo Silva e Yamada (2008), no que concerne às profissões ligadas à área da 

saúde, ou seja, quando nos referimos a cuidadores formais, o foco de atenção é 

raramente voltado para cuidado com quem cuida, mas sim com quem necessita de 

cuidados. No entanto, o que acontece é que os profissionais que cuidam de doentes e 

familiares esquecem-se, muitas vezes, devido às exigências e contingências do 

quotidiano, de se preocupar com a sua qualidade de vida e com a sua saúde. As 

características intrínsecas a estas áreas de atuação, como o ritmo acelerado de trabalho, 

o constante clima de apreensão, a necessidade da existência de regimes de turnos e 

plantões e o consequente desgaste psicoemocional contribuem para o aumento do stress 

e, em conjunto com os fatores institucionais, podem levar à subutilização das 

capacidades do profissional o que, consequentemente o deixará mais suscetível para 

desenvolver distúrbios relacionados com o seu bemestar e saúde (Schmoeller et al., 

2011). 
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A preocupação com o sofrimento e insatisfação no trabalho, nocivos à qualidade 

de vida dos profissionais levantou a necessidade da realização de estudos, de forma a 

prevenir e minimizar estes efeitos. Um estudo realizado no Brasil com enfermeiros de 

um hospital público constatou que metade dos profissionais já pensou em abandonar a 

enfermagem e um quarto dos mesmos considera-se insatisfeito com a sua profissão, 

devido às condições difíceis em que a exerce. Entre as condições relatadas encontram-se 

o regime por turnos, a carga semanal de trabalho demasiado elevada e a necessidade de 

ter mais do que um emprego (Griep, Fonseca, Melo, Portela, & Rotenberg, 2013). 

Aiken et al. (2011) desenvolveram um estudo em nove países (incluindo quatro 

da Ásia, um da Europa, três da América e um de Oceânia), sendo que na maior parte dos 

países estudados, um terço ou mais dos cuidadores formais estavam insatisfeitos com 

seus empregos e em todos eles, entre 26% a 44% dos hospitais foram caracterizados 

pelos profissionais como pobres locais de trabalho. Um outro estudo realizado em 12 

países europeus e nos Estados Unidos da América, revelou altos índices de burnout nos 

enfermeiros, variando entre 10% nos Países Baixos e 78% na Grécia (Aiken et al., 

2012). 

Um estudo realizado num centro de saúde do norte do país concluiu que os 

fatores que condicionam positivamente os níveis de satisfação laboral e qualidade de 

vida dos enfermeiros estão inteiramente ligados às relações que estes estabelecem com 

os utentes aos quais prestam cuidados. Por sua vez, os fatores que influenciam 

negativamente os mesmos índices dizem respeito à política laboral que, face à atual 

situação económica nacional, tem restringido o acesso dos enfermeiros a vínculos de 

longo prazo e reduzidos aumentos salariais, assim como ao facto de não existir uma 

política que procure proteger a saúde e segurança daqueles que fazem do cuidado do 

outro a sua atividade profissional (Castro et al., 2011). 
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A qualidade de vida no trabalho envolve diversos fatores como as condições e 

satisfação com o trabalho, a remuneração, as relações familiares, a disposição e estado 

de saúde, a longevidade e hereditariedade, o estilo de vida, o lazer e prazer e também a 

espiritualidade, devendo todos eles ser considerados para a sua obtenção e manutenção. 

O cuidador necessita e tem direito à saúde e bemestar sendo que, para isso, é necessário 

que estes sejam promovidos, fornecendo condições e orientação para que o mesmo 

possa desempenhar as suas funções, sem que seja exposto a qualquer tipo de desgaste 

(Marcitelli, 2011). 

 A presente investigação pretende contribuir para o estudo da saúde daqueles que 

dedicam as suas vidas a cuidar, objetivando a análise do perfil de saúde biopsicossocial 

de um grupo de profissionais de saúde da zona norte de Portugal.  

.  

Método  

 

 Este estudo é de caráter transversal quantitativo e comparativo. A 

transversalidade do estudo refere-se ao facto dos dados terem sido retirados da amostra 

num único momento. O seu carácter quantitativo refere-se à componente estatística, 

numérica e à tipificação da investigação para contexto clínico, sendo que não recorre a 

uma distribuição aleatória da amostra e que não existe controlo das variáveis 

independentes. A sua natureza nomotética justifica-se tendo em conta a dimensão da 

amostra e o cariz comparativo pela análise dos efeitos dos grupos estudados (Coutinho, 

2014). Atendendo às variáveis em estudo acima apresentadas foram formuladas 

hipóteses de trabalho, nomeadamente: 

Hipótese 1: Os profissionais de saúde da amostra em estudo apresentam scores 

mais elevados nos Transtornos Mentais Comuns.  
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Hipótese 2: Existem relações estatisticamente significativas entre todas as 

variáveis empíricas. 

Hipótese 3: A sintomatologia psicopatológica, a qualidade de vida, o suporte 

social percebido, o bemestar espiritual e os sentimentos de amargura relativos a 

acontecimentos marcantes de vida variam em função de variáveis sociodemográficas. 

Hipótese 4: A sintomatologia psicopatológica, a qualidade de vida, o suporte 

social percebido, o bemestar espiritual e os sentimentos de amargura relativos a 

acontecimentos marcantes de vida variam em função das condições de saúde, hábitos e 

estilos de vida. 

 Participantes 

A amostra foi composta por 110 funcionários da Unidade Local de Saúde do 

Alto Minho (ULSAM), 76 deles do sexo feminino e 34 do sexo masculino, sendo que 

58 dos participantes são enfermeiros, 29 são médicos e 23 se tratam de técnicos 

superiores (psicólogos e técnicos de serviço social). As idades dos mesmos estão 

compreendidas entre os 23 e os 62 anos (M= 40.6; DP= 10.2). Relativamente ao estado 

civil dos participantes, foram criados apenas dois grupos, dos quais o grupo dos sujeitos 

casados/união de facto, que perfazem cerca de 67.3% dos participantes, e o grupo 

outros (constituído por sujeitos viúvos, divorciados e solteiros) que perfaz cerca de 

32.7% da amostra. 36.4% da população estudada não tem filhos, 27.3% tem um filho e 

36.3% tem 2 filhos ou mais. 42.7% da amostra vive com o cônjuge e filhos, 26.4% 

apenas com o cônjuge, 4.5% só e a restante parte da população em outras situações. No 

que refere a renumeração, 21.8% dos sujeitos é renumerado com ordenados mensais 

situados entre os 500 e os 1000 euros, 34.5% entre os 1000 e os 1500 euros e 11.8% 

acima dos 2000 euros.  
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Perfil de saúde. 

 A amostra é também caracterizada por uma percentagem de 33.6% de doentes 

crónicos e por algumas queixas físicas mais frequentes, sendo elas as dores de cabeça 

(30%), dores musculares (23.6%), cansaço (30.9%) e estar tenso/preocupado (20%). 

86.4% dos participantes assumem que a saúde é um facto muito importante nas suas 

vidas, sendo que 24.5% cuidam da mesma através da alimentação, da prática de 

atividade física e do controlo do peso. A maioria dos sujeitos não consome bebidas 

alcoólicas (87.3%), não é fumador (79.1%), não possui excesso de peso (72.7%) e 

sente-se satisfeito com a sua imagem corporal (74.5%). Cerca de 19.1% dos sujeitos não 

possui tempo livre para atividades de lazer. 

Instrumentos 

Para os efeitos de recolha de dados foram elaborados dois questionários, um 

sociodemográfico (idade, concelho e distrito de residência, sexo, estado civil, número 

de filhos, escolaridade, profissão, situação ocupacional, constituição do agregado 

familiar) e um outro acerca de condições de saúde, hábitos e estilos de vida (doenças 

crónicas, queixas físicas, utilização de psicofármacos, importância e cuidados atribuídos 

à saúde, rendimento económico mensal, número de refeições diárias, consumo de 

bebidas alcoólicas, tabagismo, prática de atividade física, excesso de peso, satisfação 

com a imagem corporal, ocupação de tempo livre). Para a avaliação das variáveis 

empíricas foram utilizadas escalas validadas para a população portuguesa. 

Saúde mental. 

 Para a avaliação da saúde mental dos participantes foi aplicada a escala de 

avaliação de sintomatologia psicopatológica, a versão portuguesa do Brief Sympton 
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Inventory (BSI), adaptada e validada por Canavarro (1999). O Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos trata-se de um questionário de autorresposta constituído por 53 itens 

tendo como população alvo pacientes do foro psiquiátrico ou psicológico ou qualquer 

outro individuo, ainda que não emocionalmente perturbado. É solicitado aos pacientes 

que, numa escala tipo Likert, de 0 (nunca) a 4 (muitíssimas vezes), classifiquem o grau 

em que um certo sintoma o afetou na ultima semana. Esta escala agrupa os sintomas 

psicopatológicos em nove dimensões – Somatização, Depressão, Hostilidade, 

Ansiedade, Ansiedade Fóbica, Psicoticismo, Ideação Paranoide, Obsessões Compulsões 

e Sensibilidade Interpessoal-, de sintomatologia e três índices globais – Índice Geral de 

Sintomas, Total de Sintomas Positivos e Índice de Sintomas Positivos, que dizem 

respeito a avaliações sumárias de perturbação emocional. Na versão original, no que se 

refere às características psicométricas, os níveis de consistência interna para as nove 

escalas, englobam valores de Alfa de Cronbach entre .71 (Psicoticismo) e .85 

(Depressão). Correspondente à versão portuguesa, a escala possui níveis adequados de 

consistência interna, com valores de Alfa de Cronbach, entre os  .621 (Psicoticismo) e  

.797 (Somatização) (Salgueiro, 2013). Na amostra em estudo a escala revela igualmente 

níveis de consistência interna satisfatórios, sendo o valor de Alfa de Cronbach de .77 

para a subescala Somatização, .81 para Obsessões-Compulsões, .83 para Sensibilidade 

Interpessoal, .85 para Depressão, .78 para Ansiedade, ,74 para Hostilidade, .76 para 

Ansiedade Fóbica, .72 para Ideação Paranoide, .74 para Psicoticismo e finalmente .96 

para a Escala Geral. 

Qualidade de vida. 

 De forma a avaliar a qualidade de vida dos participantes no estudo, utilizou-se a 

versão portuguesa da escala de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref), validada por Serra et al. (2006). Este é um 
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instrumento de autoavaliação da qualidade de vida, do qual fazem parte quatro domínios 

- Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente -, e uma faceta geral que avalia a 

qualidade de vida no geral. Cada um dos domínios é ainda constituído por um conjunto 

de facetas. Por sua vez, cada faceta é avaliada através de uma pergunta, correspondente 

a um item, à exceção da faceta sobre qualidade de vida em geral, que é avaliada através 

de dois itens, um correspondente à qualidade de vida em geral e outro sobre a perceção 

geral da saúde. O WHOQOL-Bref revela valores aceitáveis de consistência interna, 

nomeadamente um alfa compreendido entre .66 (Domínio Relações Sociais) e .84 

(Domínio Físico) (Canavarro et al., 2007). Na amostra em estudo a escala revela 

igualmente níveis de consistência interna satisfatórios, sendo o valor de Alfa de 

Cronbach de .69 para a subescala Domínio Geral, .73 para Domínio Físico, .79 para 

Domínio Psicológico, .83 para Domínio das Relações Sociais, .84 para Domínio 

Ambiente e finalmente .91 para a Escala Geral. 

Suporte social. 

 A variável suporte social foi avaliada com recurso à versão validada para a 

população portuguesa do Questionário Medical Outcomes Study Social Support Survey 

(MOS-SSS) (Fachado, Martinez, Villalva e Pereira, 2007). Trata-se de um instrumento 

constituído por 20 itens que avaliam o apoio estrutural e funcional percebido. 

Inicialmente, de forma a avaliar a dimensão do apoio estrutural é solicitado aos 

participantes que respondam à questão: quantos amigos íntimos ou familiares próximos 

tem? Por sua vez, a dimensão apoio funcional é avaliada através do preenchimento de 

um escala tipo Likert, de 19 itens, que engloba 4 dimensões – apoio material, apoio 

emocional, apoio afetivo e interação social positiva. O MOS-SSS possui uma boa 

consistência interna, na medida em que o Alfa de Cronbach para as subescalas varia 

entre .873 e .967 no teste e .862 e .972 no reteste (Fachado et al., 2007). A amostra 
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estudo a escala revela igualmente níveis de consistência interna satisfatórios, sendo o 

valor de Alfa de Cronbach de .90 para a subescala Apoio Material, .92 para Apoio 

Afetivo, .70 para Interação Social Positiva, .96 para Apoio Emocional e finalmente .87 

para a Escala Geral. 

 Espiritualidade. 

De forma a avaliar a espiritualidade recorreu-se à versão adaptada para a 

população portuguesa do Spiritual Well-being Questionnaire - SWBQ (Gouveia, 

Marques e Pais-Ribeiro, 2009). Trata-se de um questionário de autopreenchimento, 

constituído por 20 itens, que avalia cada uma das quatro dimensões do Bem-Estar 

Espiritual: pessoal, comunitária, ambiental e transcendental. É solicitado aos 

participantes que indiquem em que medida sentiram que cada afirmação caracteriza a 

sua experiência pessoal atual. Os resultados da versão portuguesa desta escala indicam 

bons níveis de fiabilidade e validade, com valores de Alfa de Cronbach compreendidos 

entre .72 (dimensão pessoal) e .88 (dimensão transcendental) (Gouveia et al., 2009). Na 

amostra em estudo a escala revela igualmente níveis de consistência interna 

satisfatórios, sendo o valor de Alfa de .86 para a subescala Pessoal, .81 para 

Comunitária, .91 para Ambiental, .92 para Transcendental e finalmente .93 para a 

Escala Geral. 

Acontecimentos marcantes de vida. 

Os acontecimentos/eventos marcantes de vida da população em estudo foram 

avaliados com recurso à versão validada para a população portuguesa da PTED Self-

Rating Scale (Rocha et al., n/d). Esta escala descreve a amargura e os sintomas 

psicológicos associados às respostas a eventos negativos da vida. É um questionário de 

autopreenchimento, composto por 19 itens destinados a avaliar as características de 
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reações de angústia relacionada com acontecimentos significantes/negativos de vida. 

Trata-se de uma escala tipo Likert que varia entre 0 (não é verdadeiro) e 4 

(extremamente verdadeiro) e que revela bons valores de consistência interna, 

nomeadamente um valor de alfa de .94 (Rocha et al., n/d). Na amostra em estudo a 

escala revela igualmente níveis de consistência interna satisfatórios, sendo o valor de 

Alfa de Cronbach de .91 para as subescala Dificuldades no Funcionamento Social e 

Resposta Emocional ao Evento, .76 para Pensamentos de Vingança e finalmente .94 

para a Escala Geral. 

 

Procedimentos 

 O presente trabalho teve início com revisão de literatura atualizada acerca do 

tema e respetivas variáveis, realizadas nas bases de dados da Science Direct, Scielo e 

Research Gate. Desta forma, foram selecionados artigos publicados em revistas de foro 

científico e manuais relacionados com os temas em questão. 

 O segundo passo debruçou-se na pesquisa e seleção de instrumentos de 

avaliação das variáveis em estudo, devidamente validados e adaptados para a população 

portuguesa. Depois de selecionados os instrumentos, procedeu-se ao contacto com os 

autores dos mesmos, de forma a solicitar a sua utilização no estudo. 

Posteriormente, foi solicitada a autorização ao Exmo. Presidente do Conselho de 

Administração da ULSAM e, depois de consentida a recolha procedeu-se à entrega dos 

questionários, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

possuiu todas as informações acerca dos objetivos e implicações da sua participação. 

Foi informado aos participantes que a sua participação seria voluntária, sendo que 

possuíam o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer dano adjacente. A 
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confidencialidade e privacidade dos participantes no estudo foram também totalmente 

asseguradas. 

Análise Estatística 

 A análise estatística foi efetuada com recurso ao programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 23.0 para o sistema Windows. 

De forma a verificar a normalidade dos dados amostrais, procedeu-se à análise dos 

valores de skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) e efetuou-se o teste de 

Kolmogorov-Smimov. Foi também realizado o Teste de Levene, com o intuito de 

verificar a homogeneidade de variâncias. Os resultados daí obtidos indicaram a 

utilização de testes paramétricos. Para a descrição das variáveis que caracterizam a 

amostra, foi utilizada a estatística descritiva – média, desvio padrão, valores máximos e 

valores mínimos. Já a consistência interna dos instrumentos utilizados no estudo foi 

avaliada através do Alpha de Cronbach. Procedeu-se ainda à análise da associação das 

variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, recorrendo aos testes 

considerados adequados, como o teste de Correlação de Pearson. De forma a comparar 

grupos independentes ao nível da variável dependente (Intervalar), procedeu-se a 

análise de variâncias (ANOVA). No decorrer de todas as análises realizadas, foram 

considerados os valores de significância de p < .05 para a interpretação dos dados.  

 

Resultados 

 

Prevalência de Sintomatologia Psicopatológica 

Com vista a testar a primeira hipótese (os profissionais de saúde da amostra em 

estudo apresentam scores mais elevados nos Transtornos Mentais Comuns) procedeu-se 
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à análise da tabela de frequências da base amostral. É possível verificar que a dimensão 

psicopatológica Obsessões Compulsões (M= 11.51; DP=3.70) se encontra mais 

prevalente, seguida da Ansiedade (M=10.06; DP=3.29), Somatização (M=9.79; 

DP=3.18), Depressão (M=9.32; DP=3.47), Ideação Paranoide (M=9.25; DP=3.07), 

Hostilidade (M=8.08; DP=2.55), Psicoticismo (M=6.89; DP=2.38), Sensibilidade 

Interpessoal (M=6.44; DP=2.56) e Ansiedade Fóbica (M=5.01; DP=1.92). 

Coeficiente de Correlação de Pearson 

Com o objetivo de testar a hipótese 2 (existem relações estatisticamente 

significativas entre todas as variáveis empíricas) realizou-se o teste de Correlação de 

Pearson. Os resultados do mesmo revelaram uma relação significativa e positiva entre a 

BSI e a PTED (r=.369, p=.000), o que demostra que a presença de amargura e sintomas 

psicológicos associados às respostas a eventos negativos de vida aumentam a presença 

de sintomatologia psicopatológica. Verifica-se também a mesma relação entre a MOS-

SSS e a SWBQ (r=.305, p=.001) e entre a MOS-SSS e a WHOQOL-Bref (r=.507, 

p=.000), o que demostra que quanto maior for a perceção de suporte social, maior é o 

bem-estar espiritual e maior é a qualidade de vida. Também a SWBQ e a WHOQOL-

Bref se relacionam significativamente e positivamente (r=.367, p=.000), o que indica 

que uma maior qualidade de vida se traduz num melhor bem-estar espiritual. Foram 

também encontradas relações significativas, no entanto negativas, entre a BSI e a MOS-

SSS (r= -.409, p=.000) e entre a BSI e WHOQOL-Bref (r= -.500, p=.000). Estes 

resultados indicam que a presença de sintomatologia psicopatológica está associada 

com a diminuição da perceção de suporte social e da qualidade de vida. Por sua vez, os 

resultados desta análise demonstram relações igualmente significativas e negativas entre 

a PTED e a MOS-SSS (r= -.420, p=.000), a PTED e a SWBQ (r= -.315, p=.001) e a 

PTED e a WHOQOL-Bref (r= -.574, p=.000). Estes resultados indicam que a maiores 
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níveis de amargura e sintomas psicológicos associados às respostas a eventos 

negativos de vida, correspondem menores índices de perceção de suporte social, bem-

estar espiritual e qualidade de vida (Tabela 1).  

 

Tabela 1 
Médias (M), desvio-padrão (SD) e correlações entre as variáveis em estudo.  
 1 2 3 4   5  M SD 
1- BSI 

-      76.36 21.68 

2- MOS-SSS 
-.409** -     81.60 14.18 

3- SWBQ 
-.123 .305** -    71.37 12.63 

4- WHOQOL-Bref 
-.500** .507** .367** -   360.52 53.40 

5- PTED 
.369** -.420** -.315** -.574**   -  24.65 16.26 

** p < .01 
* p < .05 
 

  

Análise de Variância (ANOVA) Unifatorial 

 De forma a testar as hipóteses três e quatro realizou-se o teste de Análise de 

Variância. Assim, foi possível verificar diferenças estatisticamente significativas ao 

nível da perceção de suporte social [F (2.107) = 6.119, ρ = .003] e qualidade de vida [F 

(2.107) = 3.004, ρ = .05], em função da profissão exercida. O Teste Post-Hoc (Scheffe) 

(Tabela 3) demonstrou a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

Enfermeiros e os Técnicos Superiores, pelo que o grupo de Enfermeiros (M= 77.59; 

DP=13.76; ρ < .05) apresenta significativamente menores índices de perceção de 

suporte social do que os Técnicos Superiores (M= 88.65; DP=14.41; ρ <.05), com uma 

diferença de médias de 11.066 (Tabela 2). O mesmo teste (Tabela 3) revelou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os mesmos grupos, pelo 
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que o grupo de Enfermeiros (M= 349.15; DP=55.96; ρ <.05) apresenta 

significativamente menor qualidade de vida do que o grupo de Técnicos Superiores 

(M= 377.26; DP=45.87; ρ<.05), com uma diferença de médias de 28.105 (Tabela 2). 

 
 

 

Em função do número de filhos é também possível verificar diferenças 

estatisticamente significativas face à perceção de suporte social [F (3.106) = 4.132, ρ 

=.008]. O Teste Post-Hoc (Scheffe) (Tabela 5) demonstrou a existência de diferenças 

significativas entre o grupo que não tem filhos e o que tem apenas um filho. Assim, o 

grupo que não tem filhos (M= 87.58; DP=12.99; ρ <.05) apresenta significativamente 

maiores índices de perceção de suporte social do que o grupo que tem apenas um filho 

Tabela 2 
Resultados Obtidos da ANOVA em relação à MOS-SSS e à WHOQOL-Bref face à 
Profissão exercida 
 Profissão exercida 

 Médico 

(n = 29) 

Média (DP) 

Enfermeiro 

(n = 58) 

Média (DP) 

Técnico Superior 

(n = 23) 

Média (DP) 

 

 

F (2,107) 

MOS-SSS (score total) 84.04 (12.42) 77.59 (13.76) 88.65 (14.41) 6.119** 

WHQOL-Bref (score total) 369.96 (49.81) 349.15 (55.96) 377.26 (45.87) 3.004* 

* p < .05 
** p < .01 
 

    

Tabela 3 
Resultados Obtidos do Post-hoc em relação à MOS-SSS e à WHOQOL-Bref (score 
total) 
 Médico vs 

Enfermeiro 

Técnico Superior vs 

Médico 

Técnico Superior vs 

Enfermeiro 

MOS-SSS (score 

total) 

.117 .478 .005** 

WHOQOL-Bref 

(score total) 

.223 .883 .05* 

*p < .05 
** p < .01 
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(M= 77.27; DP=13.81; ρ <.05) e o grupo que tem dois filhos (M= 78.76; DP=14.29; ρ 

<.05) com uma diferença de médias de 10.308 e 8.818, respetivamente (Tabela 4).  

 

Tabela 4 
Resultados Obtidos da ANOVA em relação à MOS-SSS face ao Número de Filhos 

Número de Filhos 

 Não tem 

(n = 40) 

Média (DP) 

1 

(n = 30) 

Média (DP) 

2 

(n = 37) 

Média (DP) 

3 ou mais 

(n = 3) 

Média (DP) 

 

 

F (3,106) 

MOS-SSS (score 

total) 

87.58 (12.99) 77.27 (13.81) 78.76 (14.29) 80.33 (9.29) 4.132** 

** p <.01 
*p < .05 

     

 
 

 

Foram também encontradas diferenças estatisticamente significativas face ao 

Tempo Livre, em função da presença de sintomatologia psicopatológica [F (1.108) = 

4.702, ρ = .032] e qualidade de vida [F (1.108) = 10.328, ρ = .002]. Assim, os 

participantes que assumiram não ter tempo livre (M= 85.43; DP=27.99; ρ <.05) 

apresentam significativamente maior sintomatologia psicopatológica do que os 

participantes que possuem tempo livre (M= 74.21; DP=19.48; ρ <.05), com uma 

diferença de médias de 11.215 (Tabela 6). Além disso, o grupo que revelou não possuir 

tempo livre (M= 328.19; DP=61.56; ρ <.05) apresenta significativamente menor 

Tabela 5 
Resultados Obtidos do Post-hoc em relação à MOS-SSS (score total) 

 

 Não tem vs 1 Não tem vs 2 Não tem vs 3 1 vs 2 1 vs 3 2 vs 3 

MOS-SSS (score 

total) 

.024* .050* .852 .978 .,987 .998 

*p < .05 
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qualidade de vida do que o grupo que revelou possuir tempo livre (M= 368.14; 

DP=48.60; ρ <.05), com uma diferença de médias de 39.954 (Tabela 6). 

 

Tabela 6 
Resultados Obtidos da ANOVA em relação à BSI e à WHOQOL-Bref face ao 
Tempo Livre. 

Tempo Livre 

 Não possui 

(n = 21) 

Média (DP) 

Possui 

(n = 89) 

Média (DP) 

 

 

F 

(1,108) 

  

BSI (score total) 85.43 (27.99) 74.21 (19.48) 4.702**   

WHOQOL-Bref (score total) 328.19 (61.56) 368.14 (48.60) 10.328*   

*p <.05 
**p <.01 
 

     

 

No que concerne ao diagnóstico de Doenças Psiquiátricas foram também 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, em função da presença de 

sintomatologia psicopatológica [F (1.108) = 13.378, ρ =.000] e qualidade de vida [F 

(1.108) = 4.442, ρ =.037]. Por conseguinte, o grupo que sofre de doença do foro 

psiquiátrico (M= 129.00; DP=62.23; ρ <.05) apresenta significativamente maior 

sintomatologia psicopatológica do que os participantes que não sofrem deste tipo de 

patologia (M= 75.38; DP=19.74; ρ <.05), com uma diferença de médias de 53.620 

(Tabela 7). O grupo que sofre de doença psiquiátrica (M= 282.89; DP=83.97; ρ <.05) 

revela também significativamente menor qualidade de vida comparativamente aos 

participantes que não sofrem deste tipo de patologia (M= 361.95; DP=52.19; ρ <.05), 

com uma diferença de médias de 79.066 (Tabela 7). 

 

 

 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   23 
 

Tabela 7 
Resultados Obtidos da ANOVA em relação à BSI e à WHOQOL-Bref face a 
Doença Psiquiátrica. 

Doença Psiquiátrica 
 Possui 

(n = 2) 
Média (DP) 

Não possui 
(n = 108) 

Média (DP) 

 

 

F 
(1,108) 

  

BSI (score total) 129.00 (62.23) 75.38 (19.74) 13.378*   
WHOQOL-Bref (score total) 282.89 (83.97) 361.95 (52.19) 4.442**   
*p < .05 
**p < .01 
 

     

 
 

Discussão 

 Nas últimas décadas, os estudos epidemiológicos têm contribuído 

significativamente para a compreensão das relações existentes entre os determinantes 

sociais e o estado da saúde dos indivíduos. Porém, o campo da saúde mental tem 

dispensado relativamente pouca atenção à saúde e ao bemestar de quem cuida (Morse, 

Salyers, Rollins, Monroe-DeVita, & Pfahler, 2012). Existe a constatação de que a 

maioria dos profissionais de saúde se encontra exposta a altas demandas psicológicas no 

trabalho, pelo que se configura uma realidade preocupante, uma vez que a alta exigência 

psicológica no trabalho predispõe a varias consequências como adoecimento e, em 

alguns casos, leva, ainda, ao desenvolvimento de transtornos mentais comuns, tal como 

se verifica no presente estudo pela aceitação da Hipótese 1. Assim, a saúde física e 

mental dos cuidadores formais torna-se um foco importante de investigações, de forma 

a melhorar a sua qualidade de vida (Ottati & Freitas, 2013).   

Ao nível das variáveis sociodemográficas, como testado a partir da Hipótese 3, 

confirmada parcialmente, no que respeita à sintomatologia psicopatológica não foram 

encontradas diferenças significativas relativamente à idade dos participantes, género, 

situação conjugal, escolaridade e naturalidade, tal como aconteceu com amostra do 
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estudo de Braga, Carvalho e Binder (2010), em que estes fatores não foram associados 

com a possível existência de sintomatologia psicopatológica. No que respeita à 

remuneração dos profissionais, esta é uma variável que produz disparidade 

comparativamente à literatura, na medida em que esta aponta que o nível salarial 

interfere com a qualidade de vida dos profissionais de saúde (Machado, Vieira, & 

Oliveira, 2012), contrariamente ao que se verificou no presente estudo. Relativamente 

ao número de filhos, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas face à 

perceção de suporte social. Ainda que, segundo (Gonçalves, 2009) num estudo com a 

população geral, um maior número de filhos seja um incentivo ao relacionamento dos 

pais com os microssistemas desenvolvidos pelos filhos (e.g. escola, atividades 

extracurriculares e avós), tendo em conta os resultados encontrados, poderá inferir-se 

que os profissionais de saúde do presente estudo poderão estar mais focados em 

valorizar os seus próprios núcleos de apoio, na medida em que a ausência de filhos leva 

a uma maior disponibilidade para os mesmos.  

Esperava-se encontrar diferenças estatisticamente significantes na ocorrência de 

sintomatologia psicopatológica em função das diferentes categorias profissionais, 

sinalizando possíveis peculiaridades dos processos de trabalho como fatores stressores, 

porém tal hipótese não foi confirmada, tal como acontece no estudo de Braga et al. 

(2010). Ainda que as diferenças não sejam estatisticamente significativas, é possível 

verificar que são os enfermeiros que detêm maiores níveis de sintomatologia 

psicopatológica em comparação com as restantes categorias profissionais, em que a 

maior carga de trabalho e a remuneração insuficiente podem explicar esta ocorrência. 

Ainda na dimensão das categorias profissionais, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no que concerne à qualidade de vida, pelo que são 

associados menores índices à classe de enfermagem comparativamente aos técnicos 
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superiores. Embora a literatura não suporte este resultado, Ottati e Freitas (2013) e 

Marcitelli (2011) afirmam que a classe de enfermagem vive uma desgastante realidade 

caracterizada pela exposição a demandas físicas e psíquicas associadas a um sistema de 

turnos contínuo e de elevada carga horária e a uma prestação de serviços durante 24h 

por dia devido ao crescente número de pacientes a necessitar de cuidados, que pode 

levar a uma diminuição da qualidade de vida percebida. Além disso, esta elevada 

exigência contribui para baixos níveis de perceção de suporte social desta classe 

comparativamente aos técnicos superiores o que, mais uma vez, não é suportado pela 

literatura, mas que pode ser justificado pelo pouco tempo despendido para o 

desenvolvimento de relações, quer ao nível do trabalho, quer ao nível pessoal. Isto leva 

a que estes profissionais utilizem estratégias defensivas, como o evitar assumir 

responsabilidades e fechar-se em si mesmo de forma a diminuir a ocorrência de 

conflitos (Paula et al., 2010).  

O presente estudo procurou ainda perceber que tipo de fatores estão subjacentes 

a uma maior ou pior qualidade de vida, pelo que, os resultados indicam que quanto 

maior for a perceção de suporte social, o bem-estar espiritual e a menor presença de 

sintomatologia psicopatológica, maior será a qualidade de vida do sujeito, previamente 

delineado pela segunda hipótese, parcialmente aceite. Para Santos e Cardoso (2010) a 

maior satisfação relativa às relações socias deve ser considerada, o que indica a busca, 

nas relações, de apoio às dificuldades vivenciadas, pelo que a criação de espaços de 

suporte ao profissional pode ser, então, efetivo tanto para a organização quanto para a 

sociedade, uma vez que auxilia o trabalhador no enfrentamento de suas dificuldades. Na 

perceção desses profissionais, a religião é atendida como suporte e apoio social, o que é 

encontrado também no estudo atual, e, assim, contribuir para uma maior qualidade de 

vida (Santos & Cardoso, 2010). Por sua vez, a qualidade de vida é acompanhada por 
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baixos índices de sintomatologia psicopatológica, tal como é encontrado nos resultados 

do estudo de Gregório (2015). Os resultados do presente estudo sugerem que a 

experiência somatizada, como desconforto, falta de energia, fadiga, sono desregulado, 

dificuldades de mobilidade e de trabalho, bem como sintomatologia depressiva, como 

por exemplo, humor disfórico, perda de energia, falta de motivação e de interesse pela 

vida, apresentam grande impacto na qualidade de vida dos profissionais de saúde. 

Inerente a este facto, as doenças do foro psiquiátrico foram associadas a uma menor 

qualidade de vida. Subjacente à sintomatologia psicopatológica, os resultados indicaram 

também a associação com a diminuição da perceção de suporte social, que é congruente 

com Braga et al. (2010) que afirmam que os indivíduos sujeitos a altas demandas 

psicológicas apresentam maiores índices de baixo suporte social, o que leva a refletir 

acerca da presença de um fator de risco e a ausência de um fator protetor, ou seja, é aqui 

evidente a necessidade de fomentar relações sociais, dentro e fora do trabalho, de forma 

a minimizar os riscos psicopatológicos. É de acrescentar o lazer como uma 

oportunidade de interação social e auxiliar no sentimento de bemestar e no 

desenvolvimento do potencial individual, que acarreta benefícios para a saúde e para o 

controle do stress (Santos & Cardoso, 2010). Neste estudo, este facto verifica-se na 

diferença significativa entre o grupo de profissionais de saúde que dispõem de tempo 

livre e o grupo que, pelo contrário, não dispensa tempo do seu dia para o 

desenvolvimento e interesse pessoal, pelo que este último apresenta maior 

sintomatologia psicopatológica e menor qualidade de vida. Assim, apreende-se a 

importância do investimento do individuo no próprio, em detrimento da sobrecarga 

laboral, de forma a que outros domínios da vida pessoal e social possam ser 

desenvolvidos. Estes resultados vão parcialmente ao encontro da hipótese 4.  
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Por fim, os níveis de amargura associados a respostas a eventos negativos de 

vida encontram-se relacionados com as restantes variáveis estudadas (hipótese 3). Os 

resultados demonstram que os eventos negativos de vida afetam a qualidade de vida e 

saúde mental dos profissionais, na medida em que os sentimentos de amargura 

permanecem como consequência do evento, afetando o funcionamento do indivíduo 

(Woyciekoski, Stenert, & Hutz, 2012). Pelo contrário, a espiritualidade e o suporte 

social tornam-se fatores protetores, funcionando como sustentos na recuperação da 

normalidade funcional perante um evento negativo. Estas conclusões vão ao encontro 

dos estudos de Remondes-Costa, Jimenéz e Pais-Ribeiro (2012) e Nunes, Lemos, Nunes 

e Costa (2013), sendo, porém, necessário ter em consideração o facto de os estudos 

terem sido realizados com populações distintas, nomeadamente mulheres com cancro de 

mama e famílias com menores em risco psicossocial. 

Tendo em conta os resultados aqui apresentados, o estudo contribuiu para uma 

maior consciencialização da importância da investigação acerca da saúde dos 

profissionais de saúde/cuidadores formais, uma vez que quando as pessoas não se 

sentem satisfeitos no seu meio laboral torna-se difícil para que sintam satisfação noutros 

campos das suas vidas também e, por sua vez, prestar serviços de alta eficácia a quem 

mais precisa. Assim, em primeiro lugar, torna-se importante atender as necessidades e 

peculiaridades dos cuidadores formais de forma a intervir e fomentar o desenvolvimento 

de estratégias que contornem as exigências do trabalho. A nível clinico, poderá recorrer-

se a programas de prevenção do desgaste físico e mental, não só para lidar com o stress 

mas também para desenvolver qualidades mais positivas. Independentemente da 

estratégia de intervenção, esta deve ser adaptada as características dos sujeitos, como a 

idade, a categoria profissional e os núcleos de apoio, de forma a que a intervenção seja 

eficaz tanto no momento como a longo prazo (Awa, Plaumann, & Walter, 2010). É de 
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acrescentar a necessidade de um trabalho de reflexão em cada instituição que envolva 

toda a equipa de cuidadores formais de modo que cada unidade de saúde junte ao seu 

caracter curativo a preocupação pela dignidade de quem cuida (Ottati & Freitas, 2013). 

Em segundo lugar, e tendo em conta a literatura que suporta os resultados do presente 

estudo, esta investigação pode abrir novas portas para o desenvolvimento de oficinas de 

psicoeducação, formação e aconselhamento, bem como novos estudos acerca desta 

temática.  

Espera-se que, para além de este estudo servir de incentivo para novos estudos, 

que estes sejam desenvolvidos de forma a colmatar algumas limitações, tal como o 

reduzido número da amostra utilizada bem como a sua representatividade e o facto de 

não existir um grupo de controlo. De forma a poder generalizar os resultados aqui 

encontrados, os dados deverão ser recolhidos a nível nacional, tendo em conta, também, 

a necessidade de criar grupos equivalentes, como o género e a categoria profissional dos 

participantes. Outra limitação prende-se com o tempo despendido pelos profissionais de 

saúde para colaborar com este tipo de investigações, acrescentando a necessidade de se 

repensar na extensão dos instrumentos disponíveis, diminuindo a percentagem de 

mortalidade da amostra.  

 

 

  



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   29 
 

Referências Bibliográficas 

Aiken, L., Sloane, D., Clarke, S., Poghosyan, L., Cho, E., You, L., Finlayson, M., Kanai-

Pak, M., Aungsuroch, Y. (2011). Importance of work environments on hospital 

outcomes in nine countries. International Journal for Quality in Health Care, 23(4), 

357-364. 

Aiken, L., Sermeus, W., Heede, K., Sloane, D., Busse, R., McKee, M., Bruyneel, L., 

Rafferty, A., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M., Tishelman, C., Scott, A., Brzostek, 

T., Kinnunen, J., Schwendimann, R., Heinen, M., Zikos, D., Sjetne, I., Smith, H., 

& Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: 

cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in europe and the 

united states. The  British Medical Journal, 344(1).  

Awa, W., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention: a review of 

intervention programs. Patient Education and Counselling, 78(2), 184–190. 

Baum, A., Revenson, T., & Singer, J. (2012). Handbook of health psychology. New York: 

Psychology Press. 

Braga, L., Carvalho, L., & Binder, M. (2010). Condições de trabalho e transtornos 

mentais comuns em trabalhadores da rede básica de saúde de Botucatu. Ciência e 

Saúde Coletiva, 15(1), 1585-1596. 

Buss, P., & Filho, A. (2007). A saúde e os seus determinantes sociais. Revista de Saúde 

Coletiva, 17(1), 77-93. 

Canavarro, M. (1999). Inventário de sintomas psicopatológicos – B.S.I. Testes e provas  

psicológicas em Portugal, 2(1), 87-109.  

Canavarro, M., Simões, M., Serra, A., Pereira, M., Rijo, D., Quartilho, M., Gameiro, S., 

Paredes, T., & Carona, C. (2007). WHOOOL-BREF: instrumento de avaliação da 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   30 
 

qualidade de vida da organização mundial de saúde. Avaliação Psicológica: 

Instrumentos validados para a população portuguesa, 3(1), 77-100. 

Castro, J., Lago, H., Fornelos, M., Novo, P., Saleiro, R., & Alves, O. (2011). Satisfação 

profissional dos enfermeiros em cuidados de saúde primários: o caso do centro de 

saúde de Barcelos/ Barcelinhos. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 29(2), 157-

172. 

Coutinho, C. (2014). Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria 

e prática. Edições Almedina: Coimbra. 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity 

in health. Stockholm: Institute for Future Studies. 

Fachado, A., Martinez, A., Villalva, C., & Pereira, M. (2007). Adaptação cultural e 

validação da versão portuguesa Questionário Medical Outcomes Study Social 

Support Survey (MOS-SSS). Acta Médica Portuguesa, 20(1), 525-533.  

Gouveia, M., Marques, M., & Pais-Ribeiro, J. (2009). Versão portuguesa do Questionário 

 de Bem-Estar Espiritual (SWBQ): análise confirmatória da sua estrutura factorial. 

 Psicologia, Saúde e Doenças, 10(2), 285-293. 

Gregório, J. (2015). Qualidade de Vida, estratégias de coping, burnout, sobrecarga e 

sintomas psicopatológicos numa amostra de cuidadores formais. (Tese de mestrado 

não publicada). Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Griep, R., Fonseca, M., Melo, E., Portela, L., & Rotenberg, L. (2013). Enfermeiros dos 

grandes hospitais públicos no Rio de Janeiro: características sociodemográficas e 

relacionadas ao trabalho. Revista Brasileira de Enfermagem, 66(1), 151-157. 

Guadalupe, S. (2016). Intervenção em rede. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra. 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   31 
 

Gonçalves, A. (2009). O sentido de comunidade, o suporte social percebido e a satisfação 

com a vida. (Tese de mestrado não publicada). Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Hauer, B., Wessel, I., & Merckelbach, H. (2006). Intrusions, avoidance and overgeneral 

memory in nonclinical sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13(1), 

 264-268.  

Linden, M., Baumann, K., Lieberei, B., & Rotter, M. (2009). The post-traumatic 

embitterment disorder self-rating scale. Clinical Psychotherapy, 16(1), 139-147. 

Lopes, A., & Lemos, R. (2012). Envelhecimento demográfico: percursos e contextos de 

investigação na sociologia portuguesa. Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 13-31. 

Machado, M., Vieira, A., & Oliveira, E. (2012). Construindo o perfil da enfermagem. 

Enfermagem em Foco, 3(3), 119-122. 

Marcitelli, C. (2011). Qualidade de vida no trabalho dos profissionais de saúde. Ensaios 

e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, 15(4), 215-228. 

Morse, G., Salyers, M., Rollins, A., Monroe-DeVita, M., & Pfahler, C. (2012). Burnout 

in mental health services: a review of the problem and its remediation. 

Administration and Policy in Mental Health, 39(1), 341-352. 

Nunes, C., Lemos, I., Nunes, L., & Costa, D. (2013). Acontecimentos de vida stressantes 

e apoio social em famílias em risco psicossocial. Psicologia, Saúde & Doenças. 

14(2), 313-320. 

Ottati, F., & Freitas, V. (2013). Avaliação da qualidade de vida e vulnerabilidade ao 

stresse no contexto hospitalar. Estudos Interdisciplinares em Psicologia, 4(1), 15-

29. 

Pais-Ribeiro, J. (1999). Escala de satisfação com o suporte social. Análise Psicológica, 

3(8), 547-558.  



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   32 
 

Paula, G., Fontes-Reis, J., Conceição-Dias, L., Damásio-Dutra, V., Souza-Braga, A., & 

Antunes-Cortez, E. (2010). O sofrimento psíquico do profissional de enfermagem 

da unidade hospitalar. Aquichan, 10(3), 267-279. 

Pinto, C., & Pais-Ribeiro, J. (2007). Construção de uma escala de avaliação da 

espiritualidade em contextos de saúde. Arquivos de Medicina, 21(2), 47-53. 

Pinto, C., & Pais-Ribeiro, J. (2010). Avaliação da espiritualidade dos sobreviventes de 

cancro: implicações na qualidade de vida. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 

28(1), 49-56. 

Remondes-Costa, S., Jimenéz, F., & Pais-Ribeiro, J. (2012). Depois do cancro da mama: 

acontecimentos significativos no ciclo de vida. Psicologia, Saúde & Doenças, 

13(2), 238-251. 

Rocha, N., & Fleck, M. (2011). Avaliação de qualidade de vida e importância dada a 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais (SRPB) em adultos com e sem 

problemas crônicos de saúde. Revista de Psiquiatria Clínica, 38(1), 19-23. 

Rocha, J., Leal, P., Frade, B., Teixeira, A., Freitas, D., Sousa, V., & Almeida, V. (aguardar 

submissão). Portuguese Assessment Toolbox for Traumatic and Bereavement 

Episodes in Adults. 

Salgueiro, T. (2013) Impacto da crise socioeconómica na saúde mental e no consumismo 

de substâncias. Universidade de Coimbra, Coimbra.   

Santos, A., & Cardoso, C. (2010). Profissionais de saúde mental: estresse, enfrentamento 

e qualidade de vida. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(3), 543-548. 

Schmoeller, R., Trindade, L., Neis, M., Gelbcke, F., & Pires, D. (2011). Cargas de 

trabalho e condições de trabalho da enfermagem: revisão integrativa. Revista 

Gaúcha de Enfermagem, 32(2), 368-377. 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   33 
 

Serra, A., Canavarro, M., Simões, M., Pereira, M., Gameiro, S., Quartilho, M., Rijo, D., 

Carona, C., & Paredes, T. (2006). Estudos psicométricos do Instrumento de 

Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-

 100) para português de Portugal. Psiquiatria Clínica, 27(1), 31-40. 

Silva, L., & Yamada, K. (2008). Estresse ocupacional em trabalhadores de uma unidade 

de internação de um hospital-escola. Ciência, Cuidado e Saúde, 7(1), 98-105. 

Siqueira, M. (2008). Construção e validação da Escala de Percepção de Suporte Social. 

Psicologia em Estudo, 13(2), 381-388. 

Souza, D., Silva, S., & Silva, N. (2013). Determinantes sociais da saúde: reflexões a partir 

das raízes da “questão social”. Saúde e Sociedade, 22(1), 44-56. 

Vasconcelos, E. (2006). A espiritualidade no trabalho em saúde. HUCITEC Editora, 

Brasil. 

Villalonga-Olives, E., Rojas-Farreras, S., Vilagut, G., Palacio-Vieira, J., Valderas, J., 

Herdman, M., Ferrer, M., Rajmil, L., & Alonso, J. (2010). Impact of recent life 

events on the health related quality of life of adolescents and youths: the role of 

gender and life events typologies in a follow-up study. Health Qual Life Outcomes, 

71(8). 

Woyciekoski, C., Stenert, F., & Hutz, C. (2012). Determinantes do bem-estar subjetivo. 

PSICO, 43(3), 280-288. 

 

 

 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   35 
 

 

 

Fatores de risco e proteção da morbilidade psicológica num grupo de 

profissionais de saúde da zona norte do país 

 

Sofia D. Quesado & Sónia R. Costa 

 

 

 

*Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de Psicologia e Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   36 
 

Resumo 

Os profissionais de saúde encontram-se, cada vez mais, expostos a variados 

fatores que afetam diretamente o seu bemestar e, consequentemente, a sua saúde mental, 

pelo que este é um fator a ter em consideração para uma melhor prestação de cuidados 

(Santos & Marques, 2013). 

A presente investigação pretende contribuir para o estudo da saúde daqueles que 

dedicam as suas vidas a cuidar, identificando possíveis fatores protetores e de risco para 

a saúde mental dos profissionais de saúde. Integram a amostra 110 profissionais de 

saúde da Unidade Local de Saúde do Alto Minho com idades compreendidas entre os 

23 e os 62 anos. Os resultados revelaram que a presença de tensão/preocupação, a 

dimensão psicológica da qualidade de vida e a dimensão material do suporte social 

predizem significativamente a sintomatologia psicopatológica. Isto leva a uma crescente 

necessidade de tomar o stress e a pressão organizacional como fatores onde intervir de 

forma a minimizar os efeitos a eles inerentes, além de investir em estratégias que 

procurem os sentimentos positivos, a autoestima e a imagem corporal, com vista a uma 

melhor qualidade da saúde mental dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: profissionais de saúde, saúde mental, preditores, fatores de risco. 
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Abstract 

 

Health professionals are increasingly exposed to various factors that directly 

affect their well -being and, consequently, their mental health , so this is a factor to take 

into consideration for better care ( Santos & Marques , 2013) . 

This research aims to contribute to the study of health of those who dedicate 

their lives to care, identifying possible protective and risk factors for mental health of 

health professionals. Included in the sample 110 health professionals from Place of the 

Alto Minho Health Unit aged between 23 and 62 years. The results showed that the 

presence of voltage / concern, the dimension of psychological quality of life and social 

dimension of the material support significantly predict psychopathological symptoms. 

This leads to an increasing need to take stress and organizational pressure as factors 

which intervene to minimize the effects inherent in them, as well as investing in 

strategies that seek positive feelings, self-esteem and body image, with a view to best 

quality mental health of health professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: health professionals, mental health, predictors, risk factors. 
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 As pesquisas no âmbito da saúde mental foram desde sempre um foco entre os 

investigadores pelo que, nos dias de hoje, mobilizam saberes e produzem 

conhecimentos científicos na procura dos processos biológicos e sociais em si 

envolvidos. A saúde é, assim, vista como uma vasta rede de fatores que se inter-

relacionam, caracterizam e condicionam as particularidades dos indivíduos, inserindo-os 

num tempo e num espaço. A relação entre saúde e doença tornou-se numa constante 

dinâmica que visa compreender a capacidade do individuo para estabelecer novas 

normas face ao surgimento de circunstâncias adversas e que afetem diretamente a sua 

saúde e normalidade (Carvalho & Buss, 2009; Santanna, Cezar-Vaz, Cardoso, Erdmann, 

& Soares, 2010). 

As alterações das últimas décadas e as contínuas transformações no âmbito da 

política, economia, tecnologia e na própria sociedade desencadearam iguais e 

consequentes alterações no mundo do trabalho, exercendo uma forte influência não só 

no domínio operacional do mesmo, mas também no campo psicológico do trabalhador, 

o que afeta diretamente a sua saúde e qualidade de vida (França, Martino, Aniceto, & 

Silva, 2012; Trindade & Lautert, 2010). Segundo Ferrari, França e Magalhães (2012) o 

trabalho atua na identidade dos indivíduos, mediante o desenvolvimento da interação 

social. No entanto, a literatura tem vindo a demonstrar que o que deveria ser uma fonte 

de realização pessoal e prazer transforma-se, cada vez mais, num causador de 

desmotivação e stress, levando em muitos dos casos ao desenvolvimento de 

perturbações mentais. Entre os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para o 

desgaste físico e mental dos trabalhadores, comprometendo a saúde dos mesmos, o 

ambiente de trabalho surge como o principal preditor. Neste sentido, os profissionais de 

saúde estão expostos a variados fatores que afetam diretamente o seu bemestar e, 
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consequentemente, a sua saúde mental, como sendo, as longas jornadas de trabalho, os 

baixos índices salariais e o número insuficiente de pessoal, assim como, o contínuo 

contacto com o sofrimento, dor e morte. Estes fatores exigem um constante controlo 

emocional e mental dos profissionais, de forma a gerir o stress e a pressão a que se 

encontram sujeitos (Carlotto, 2009). 

No âmbito desta problemática e sendo a condição de saúde um aspeto fulcral na 

qualidade e vida e capacidade de trabalho dos indivíduos, o estudo dos possíveis 

preditores da saúde mental dos profissionais tem sido uma constante entre os 

investigadores (Santos & Marques, 2013). Num estudo desenvolvido por Santos e 

Cardoso (2010) foi encontrada relação positiva entre o rendimento mensal dos 

profissionais e a saúde mental, na medida em que maiores salários contribuem para 

maiores índices nos domínios social e meio ambiente, favorecendo o lazer e as relações 

interpessoais. O mesmo estudo indicou também as variáveis de natureza física, como 

dores de cabeça, tensão muscular e o desgaste físico constante, como preditoras da 

sintomatologia psicopatológica. 

Mcmillan e colaboradores (2016) verificaram também que a carga de trabalho, a 

recompensa salarial e o apoio social funcionam como preditores da sintomatologia 

psicopatológica sendo que, os profissionais que possuem incompatibilidade com estas 

variáveis apresentam maiores índices da mesma. 

No que concerne à variável sexo e ao facto de ter ou não filhos ou companheiro, 

Trindade e Lautert (2010) constataram que não existe relação entre os mesmos e a 

presença de sintomatologia psicopatológica. Segundo os mesmos autores, a presença de 

sintomatologia psicopatológica tem como principais preditoras as variáveis 

socioambientais. Já relativamente à idade dos profissionais, um estudo levado a cabo 
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por Campos, Trotta, Bonafe e Maroco (2010) revelou que a menor idade está 

significativamente associada a maior sintomatologia psicopatológica. 

Por sua vez Jones, Hocine, Salomon, Dab e Temime (2015), verificaram num 

estudo realizado com enfermeiros de cuidados intensivos que o sexo feminino foi 

associado a maiores níveis de stress e fadiga. Constataram também que os profissionais 

que trabalham em turnos rotativos possuem menos stress e um melhor estado de saúde 

atual, comparativamente aos que trabalham em regimes noturnos. Segundo os mesmos 

autores, mesmo quando controladas as variáveis sociodemográficas, os elementos 

organizacionais permanecem significativamente associados aos níveis de sintomatologia 

psicopatológica. 

Um estudo desenvolvido por França et al. (2012) concluiu que as variáveis 

sociodemográficas não predizem diretamente a presença de sintomatologia 

psicopatológica, mas são facilitadoras ou não do desenvolvimento da mesma. Estes 

resultados vão ao encontro da investigação de Carlotto (2009), que defende que os 

fatores ambientais, mais concretamente as características de trabalho, se encontram mais 

relacionados com a sintomatologia psicopatológica do que as variáveis 

sociodemográficas e de personalidade. 

Segundo Santos e Cardoso (2010), considerando o stress e a pressão existentes 

no trabalho em contexto hospitalar, o desenvolvimento de estratégias que promovam a 

qualidade de vida dos profissionais funciona como protetor da saúde mental, na medida 

em que lhes fornece ferramentas e capacidade para melhor enfrentar tais adversidades. 

Também o investimento no bemestar mental e nas redes de suporte social contribuem 

positivamente para a saúde mental daqueles que dedicam as suas vidas a cuidar do 

outro. 
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A presente investigação tem como principal objetivo identificar os possíveis 

protetores e fatores de risco para a saúde mental de um grupo de profissionais de saúde 

da zona norte do país. Pretendendo assim, constituir um contributo para o estudo da 

saúde biopsicossocial dos profissionais de saúde. 

 

Método  

 

 Este estudo é de caráter transversal quantitativo, e comparativo. A 

transversalidade do estudo refere-se ao facto dos dados terem sido retirados da amostra 

num único momento. O seu carácter quantitativo refere-se à componente estatística, 

numérica e à tipificação da investigação para contexto clínico, sendo que não recorre a 

uma distribuição aleatória da amostra e que não existe controlo das variáveis 

independentes. A sua natureza nomotética justifica-se tendo em conta a dimensão da 

amostra e o cariz comparativo pela análise dos efeitos dos grupos estudados (Coutinho, 

2014). Atendendo às variáveis então apresentadas foram formuladas hipóteses de 

trabalho, nomeadamente: 

Hipótese 1: As variáveis sociodemográficas, de saúde e dos estilos de vida são 

protetoras da saúde mental dos profissionais de saúde.  

Hipótese 2: As variáveis sociodemográficas, de saúde e dos estilos de vida 

constituem fatores de risco para a saúde mental deste grupo de profissionais. 

Hipótese 3: A qualidade de vida, o suporte social e a presença de 

tensão/preocupação predizem a saúde mental dos profissionais de saúde. 
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 Participantes 

A amostra foi constituída por 110 funcionários da Unidade Local de Saúde do 

Alto Minho (ULSAM), 76 deles do sexo feminino e 34 do sexo masculino, sendo que 

58 dos participantes são enfermeiros, 29 são médicos e 23 se tratam de técnicos 

superiores (psicólogos e técnicos de serviço social). As idades dos mesmos estão 

compreendidas entre os 23 e os 62 anos (M= 40.6; DP= 10.2). Relativamente ao estado 

civil dos participantes, foram criados apenas dois grupos, dos quais o grupo dos sujeitos 

casados/união de facto, que perfazem cerca de 67.3% dos participantes, e o grupo 

outros (constituído por sujeitos viúvos, divorciados e solteiros) que perfaz cerca de 

32.7% da amostra. 36.4% da população estudada não tem filhos, 27.3% tem um filho e 

36.3% tem 2 filhos ou mais. 95.5% da amostra vive acompanhado, sendo que apenas 

4.5% da mesma vive só. No que refere a renumeração 78.2% dos sujeitos é remunerado 

com ordenados mensais superiores a 1000 euros e 21.8% com vencimentos entre o 

ordenado mínimo e 1000 euros. 

 

Perfil de saúde. 

A amostra é também caracterizada por uma percentagem de 33.6% de doentes 

crónicos e por algumas queixas físicas mais frequentes, sendo elas as dores de cabeça 

(30%), dores musculares (23.6%), cansaço (30.9%) e estar tenso/preocupado (20%). 

86.4% dos participantes assumem que a saúde é um facto muito importante nas suas 

vidas, sendo que 24.5% cuidam da mesma através da alimentação, da prática de 

atividade física e do controlo do peso. A maioria dos sujeitos não consome bebidas 

alcoólicas (87.3%), não é fumador (79.1%), não possui excesso de peso (72.7%) e 
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sente-se satisfeito com a sua imagem corporal (74.5%). Cerca de 19.1% dos sujeitos não 

possui tempo livre para atividades de lazer. 

Instrumentos 

Com vista à recolha de dados procedeu-se à elaboração de dois questionários, 

um sociodemográfico (idade, concelho e distrito de residência, sexo, estado civil, 

número de filhos, escolaridade, profissão, situação ocupacional, constituição do 

agregado familiar) e um outro acerca de condições de saúde, hábitos e estilos de vida 

(doenças crónicas, queixas físicas, utilização de psicofármacos, importância e cuidados 

atribuídos à saúde, rendimento económico mensal, número de refeições diárias, 

consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, prática de atividade física, excesso de peso, 

satisfação com a imagem corporal, ocupação de tempo livre). 

Para a avaliação das variáveis empíricas foram utilizadas escalas validadas para 

a população portuguesa. Foi utilizada a versão portuguesa da Brief Sympton Inventory 

(BSI), adaptada e validada por Canavarro (1999), de forma a avaliar a saúde 

mental/sintomatologia psicopatológica dos profissionais de saúde. Para avaliar a 

qualidade de vida dos mesmos, recorreu-se à versão portuguesa do Instrumento de 

Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref), 

validada por Serra et al. (2006). A variável suporte social foi avaliada mediante a 

utilização da versão validada para a população portuguesa do Questionário Medical 

Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS) (Fachado, Martinez, Villalva e 

Pereira, 2007). Por sua vez, a espiritualidade foi avaliada através da versão adaptada 

para a população portuguesa do Spiritual Well-being Questionnaire - SWBQp (Gouveia, 

Marques e Pais-Ribeiro, 2009). Já os sentimentos de amargura perante acontecimentos 

marcantes de vida foram avaliados com recurso à versão validada para a população 

portuguesa da PTED Self-Rating Scale (Rocha et al., n/d). 
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Procedimentos 

 A presente investigação iniciou-se mediante uma revisão de literatura atualizada 

realizada nas bases de dados da Science Direct, Scielo e Research Gate, selecionando 

artigos publicados em revistas de foro científico e manuais relacionados com os temas 

em questão. Procedeu-se à pesquisa e seleção de instrumentos de avaliação das 

variáveis em estudo, devidamente validados e adaptados para a população portuguesa, 

seguindo-se o contacto com os autores dos mesmos, de forma a solicitar a sua utilização 

no estudo. Foi, posteriormente, solicitada a autorização ao Exmo. Presidente do 

Conselho de Administração da ULSAM e, depois de consentida a recolha procedeu-se à 

entrega dos questionários, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A análise estatística foi efetuada com recurso ao programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 23.0 para o sistema Windows. 

De forma a verificar a normalidade dos dados amostrais, procedeu-se à análise dos 

valores de skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) e efetuou-se o teste de 

Kolmogorov-Smimov. Foi também realizado o Teste de Levene, com o intuito de 

verificar a homogeneidade de variâncias. Os resultados daí obtidos indicaram a 

utilização de testes paramétricos. Para a descrição das variáveis que caracterizam a 

amostra, foi utilizada a estatística descritiva – média, desvio padrão, valores máximos e 

valores mínimos. Já a consistência interna dos instrumentos utilizados no estudo foi 

avaliada através do Alpha de Cronbach. Procedeu-se também à análise da associação 

das variáveis independentes sobre a variável dependente, recorrendo aos testes 

considerados adequados, como o teste de Correlação de Pearson. Para analisar a 

associação entre as variáveis nominais e a variável dependente foi utilizado o Teste de 

Correlação Ponto-Bisserial. Por fim, recorreu-se ao Teste de Regressão Linear Múltipla 
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Stepwise no sentido de analisar os possíveis preditores da saúde mental dos cuidadores 

formais. Optou-se por este modelo de regressão de forma a que este fosse o mais 

completo e realista, incluindo o menor número de variáveis possível (na medida em que 

cada variável irrelevante que seja incluída diminui a precisão dos coeficientes estimados 

e os valores previstos) (Marôco, 2014; Pallant, 2005). No decorrer de todas as análises 

realizadas, foram considerados os valores de significância de p < .05 para a 

interpretação dos dados.  

Resultados 

 

 De forma a testar as hipóteses 1 (as variáveis sociodemográficas, de saúde e dos 

estilos de vida são protetoras da saúde mental dos profissionais de saúde) e 2 (as 

variáveis sociodemográficas, de saúde e dos estilos de vida constituem fatores de risco 

para a saúde mental deste grupo de profissionais) foram realizados os testes de 

Correlação Ponto-Bisserial e de Correlação de Pearson, tendo em conta a mensuração 

das variáveis em questão. 

 

Coeficiente de Correlação Ponto-Bisserial 

Relativamente aos resultados do teste de Correlação Ponto Bisserial, é possível 

verificar uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a Fraqueza (r=.294, 

p=.002), as Tremuras (r=.210, p=.028), o Cansaço (r=.322, p=.001), o Estar 

tenso/preocupado (r=.400, p=000) e as Diarreias (r=.216, p=.023) e a BSI. Verifica-se 

também uma relação igualmente significativa e positiva entre a BSI e a Ausência de 

tempo livre (r=-.204, p=.032). Estes resultados indicam que maior fraqueza, tremuras, 

cansaço e diarreias, assim como uma maior sensação de tensão interior e preocupação 



A SAÚDE DE QUEM CUIDA: PERSPETIVA EPIDEMIOLÓGICA E BIOPSICOSSOCIAL 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE   46 
 

se encontram associados positivamente a maiores índices de sintomatologia 

psicopatológica. Também uma maior ausência de tempo livre se encontra associada 

positivamente à presença de sintomatologia psicopatológica (Tabela 1).
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Tabela 1 
Correlações Ponto-Bisserial. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1- BSI Total -                 

2- Sexo .015 -                

3- Filhos -.025 .002 -               

4- Profissão .075 -.352** .029 -                

5- Estado civil .098 .088 .518** -.028 -             

6- Agregado 
familiar .060 -.043 .152 .056 .257** -            

7- Doença crónica .021 -.060 .021 .096 .096 .155 -           

8- Dor de cabeça .052 -.180 -.086 .103 -.088 .143 .164 -          

9- Tonturas .008 -.045 .184 .098 .119 .076 .245* .089 -         

10- Dor de estômago .017 .137 .042 .119 .008 .048 .122 -.048 .064 -        

11- Náuseas -.091 .009 -.129 .047 -.198* .037 .235* .012 -.059 -.037 -       

12- Dor muscular -.082 -.094 .007 .012 .081 .019 .057 .149 .080 -.019 .038 -      

13- Fraqueza .294** -.025 -.006 .087 .066 .042 .067 .085 .088 -.042 .266** .121 -     

14- Palpitações .077 -.036 -.086 -.015 -.188* .061 .171 .199* .014 -.061 .383** .091 .133 -    

15- Dor no peito .096 .009 -.067 -.177 -.198* .037 .235* .256** -.059 -.037 .315* .038 .266** .168 -   

16- Falta de ar -.068 -.064 -.109 -.101 -.113 .021 .135 .146 -.034 -.021 .572** .172 .493** .342** .572** -  

17- Tremuras .210* -.036 .225* .055 .095 .061 .171 -.031 -.098 -.061 -.047 -.156 .133 -.078 .168 -.027 - 

** p < .01 
* p < .05                  
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Tabela 1 
Correlações Ponto-Bisserial (continuação). 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18- Cansaço 

19- Aperto na garganta 

20- Estar tenso/preocupado 

21- Irritabilidade 

22- Formigueiros 

23- Triste 

24- Alergias 

25- Diarreias 

26- Dificuldade em engolir 

27- Prisão de ventre 

28- Má disposição 

29- Afrontamentos 

30- Dores de barriga 

31- Vertigens 

32- Rendimento mensal 

33- Bebidas alcoólicas 

34- Atividade física 

35- Fumador 

36- Ausência de tempo livre 

37- Satisfação imagem corporal 

.322** -.022 -.064 .003 -.111 -.137 .107 .292** .271** .137 .009 .045 .290** .116 .250** .143 .040 

-.047 -.112 .119 .047 .029 .037 .117 .012 -.059 -.037 -.028 -.093 -.033 -.047 -.028 -.016 .598** 

.400** -.138 -.091 -.027 -.221* .000 .125 .169 .117 .109 .056 -.064 .267** .123 .335** .192* .123 

.180 -.097 -.041 -.097 -.198* .100 -.020 .226* .149 .247** .071 .085 .168 .057 .219* .210* -.035 

-.097 -.157 .125 -.109 .098 .073 .340** .112 .272** .073 -.056 .243* -.065 .140 -.056 -.032 -.093 

.126 -.161 -.096 -.013 -.121 .052 -.086 .105 .044 .140 .206* .149 .381** .087 .206* .399** -.067 

.021 -.052 -.152 -.056 -.169 .048 -.063 .048 .064 .162 -.037 .084 -.042 -.061 -.037 -.021 -.061 

.216* .143 .104 -.101 -.113 .021 .135 .146 -.034 -.021 -.016 -.053 -.019 -.027 .572** -.009 .342** 

-.068 -.064 -.109 -.101 -.113 .021 .135 .146 -.034 -.021 .572** .172 .493** .342** .572** 1.000** -.027 

.155 .009 -.005 -.065 -.198* -.037 -.001 .012 -.059 -.037 -.028 -.093 -.033 -.047 .315** -.016 .168 

-.068 -.064 -.109 -.101 -.113 .021 .135 .146 -.034 -.021 .572** .172 .493** .342** .572** 1.000** -.027 

.053 .043 -.055 .032 .097 .048 .307** -.143 .064 .371** -.037 .084 -.042 .107 -.037 -.021 -.061 

.046 .080 -.006 -.011 -.131 .042 .170 .191* -.068 .424** .266** .121 .222* .133 .564** .493** .133 

.011 -.146 .188* -.056 .185 .048 .029 .048 .344** -.048 -.037 -.019 -.042 -.061 -.037 -.021 -.061 

-.059 .115 .065 -.324** .132 -.010 .003 -.279** -.027 -.096 .088 -.121 -.015 -.022 -.047 .051 -.022 

-.087 .158 .110 -.088 .103 .083 .017 -.071 -.046 .179 .104 .044 .072 -.107 -.064 -.037 -.002 

.057 .156 -.386** -.047 -.218* .085 -.005 -.020 -.124 -.093 -.026 .115 -.036 -.052 .026 .080 -.123 

-.053 -.102 -.040 -.050 -.244* -.102 .107 .200* .035 -.005 .326** .082 .139 .114 .188* .186 .058 

.204* .075 -.062 -.182 -.177 -.106 .052 -.136 -.053 .106 .081 -.002 -.029 -.042 .081 .047 .047 

-.110 .120 .018 -.052 -.115 -.128 .063 -.118 .004 -.073 -.030 -.019 .002 -.077 -.158 -.164 .083 

** p < .01 

* p < .05 
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Tabela 1 
Correlações Ponto-Bisserial (continuação). 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
18- Cansaço -                

19- Aperto na garganta -.112 -               

20- Estar tenso/preocupado .256** .056 -              

21- Irritabilidade .215* -.077 .493** -             

22- Formigueiros .105 -.056 -.091 -.072 -            

23- Triste .099 -.040 .380** .420** .053 -           

24- Alergias .043 -.037 .109 .131 .073 .332** -          

25- Diarreias .143 -.016 .192* .210* -.032 -.023 -.021 -         

26- Dificuldade em engolir .143 -.016 .192* .210* -.032 .399** -.021 -.009 -        

27- Prisão de ventre .130 -.028 .335** .071 -.056 -.040 -.037 .572** -.016 -       

28- Má disposição .143 -0.16 .192* .210* -.032 .399** -.021 -.009 1.000** -.016 -      

29- Afrontamentos .043 -0.37 .000 .016 .218* -.052 -.048 -.021 -.021 -.037 -.021 -     

30- Dores de barriga .185 -.033 .267** .297** -.065 .381** .191* .493** .493** .266** .493** .191* -    

31- Vertigens .043 -.037 .218* .131 .218 .140 -.048 -.021 -.021 -.037 -.021 -.048 -.042 -   

32- Rendimento mensal -.218* .088 -.066 .067 -.044 .030 .010 .051 .051 -.047 .051 .010 -.133 .010 -  

33- Bebidas alcoólicas .040 -.064 .150 .186 -.127 .028 .048 -.037 -.037 -.064 -.037 .179 .072 -.083 .136 - 

34- Atividade física -.044 -.088 -.046 .136 -.031 .200* .093 .080 .080 .139 .080 .093 .162 -.173 .008 .040 

35- Fumador .140 -.086 .190* .179 -.097 -.025 -.005 -.049 .186 -.086 .186 -.005 .020 .102 -.216* .206* 

36- Ausência tempo livre -.025 .081 -.046 .161 -.069 -.087 -.005 .047 .047 -.061 .047 .106 .094 -.005 .135 .047 

37- Satisfação imagem corporal .030 .098 -.177 -.064 .125 -.043 .027 .056 -.164 -.030 -.164 .027 .002 -.073 -.056 -.215* 

** p < .01 
* p < .05                 
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Tabela 1 
Correlações Ponto-Bisserial (continuação). 
 34 35 36 37 

18- Cansaço -.044 .140 -.025 .030 

19-Aperto na garganta -.088 -.086 .081 .098 

20-Estar tenso/preocupado -.046 .190* -.046 -.177 

21-Irritabilidade .136 .179 .161 -.064 

22-Formigueiros -.031 -.097 -.069 .125 

23-Triste .200* -.025 -.087 -.043 

24-Alergias .093 -.005 -.005 .027 

25-Diarreias .080 -.049 .047 .056 

26-Dificuldade em engolir .080 .186 .047 -.164 

27-Prisão de ventre .139 -.086 -.061 -.030 

28-Má disposição -.080 .186 .047 -.164 

29-Afrontamentos .093 -.005 .106 .027 

30-Dores de barriga .162 .020 .094 .002 

31-Vertigens -.173 .102 -.005 -.073 

32-Rendimento mensal .008 -.216* .135 -.056 

33-Bebidas alcoólicas -.040 .206* .047 -.215* 

34-Atividade física - -.118 .207* -.109 

35-Fumador -.118 - .193* -.007 

36-Ausência tempo livre .207* .193 - .194* 

37-Satisfação imagem corporal -.019 -.007 .194* - 

* p < .05     
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Coeficiente de Correlação de Pearson 

Relativamente aos resultados do teste de Correlação de Pearson, é possível 

verificar uma relação estatisticamente significativa no sentido inverso entre todas as 

dimensões da MOS-SSS: Material (r=-.353, p=.000), Afetivo (r=-.378, p=.000), 

Interação Social Positiva (r=-.283, p=.003), Emocional (r=-.391, p=.000) e Total (r=-

.409, p=.000) e a BSI. Foi encontrada igualmente relação estatisticamente significativa 

no sentido inverso entre os domínios da WHOQOL-Bref: Geral (r=-.370, p=.000), 

Físico (r=-.378, p=.000), Psicológico (r=-.604, p=.000), Relações Socias (r=-.320, 

p=.001), Ambiente (r=-.312, p=.001) e Total (r=-.500, p=.000) e a BSI. Verifica-se 

também uma relação estatisticamente significativa no sentido inverso entre a dimensão 

Pessoal (r=-.293, p=.002) e a dimensão Comunitária (r=-.243, p=.011) da SWBQ e a 

BSI. Por fim, verifica-se uma relação estatisticamente significativa, no entanto positiva, 

entre as dimensões da PTED: Dificuldades no Funcionamento Social (r=.366, p=.000), 

Resposta Emocional ao Evento (r=.316, p=.001), Pensamento de Vingança (r=.297, 

p=.002) e Total (r=.369, p=.000) e a BSI. Estes resultados demonstram que menores 

índices das dimensões que compõe o Suporte Social e a Qualidade de Vida estão 

associados a uma maior sintomatologia psicopatológica. Também menores índices das 

dimensões Pessoal e Comunitária do Bem-Estar Espiritual correspondem a uma maior 

sintomatologia psicopatológica. Finalmente, a maiores índices de amargura face a 

respostas a eventos negativos de vida encontram-se associados maiores índices de 

sintomatologia psicopatológica (Tabela 2). 
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Tabela 2 
Correlações de Pearson. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1-BSI Total -             

2-MOS-SSS Material -.353** -            

3-MOS-SSS Afetivo -.378** .747** -           

4-MOS-SSS Interação Social Positiva -.283** .409** .518** -          

5- MOS-SSS Emocional -.391** .750** .868** .506** -         

6-MOS-SSS Total -.409** .804** .880** .786** .907** -        

7-SWBQ Pessoal -.293** .227* .249** .230* .403** .344** -       

8-SWBQ Comunitária -.243* .290** .302** .223* .401** .363** .777** -      

9-SWBQ Ambiental .073 .053 .082 .138 .102 .122 .640** .593** -     

10-SWBQ Transcendental -.032 .082 .234* .151 .236* .211* .451** .384** .426** -    

11-SWBQ Total -.123 .180 .262** .222* .333** .305** .844** .797** .814** .769** -   

12-WHOQOL-Bref Geral -.370** .301** .360** .192* .383** .354** .187 .222* -.040 .054 .111 -  

13-WHOQOL-Bref Físico -.378** .345** .294** .270** .303** .354** .222* .262** .094 .109 .197* .561** - 

14-WHOQOL-Bref Psicológico -.604** .328** .411** .350** .458** .463** .504** .338** .167 .306** .395** .480** .558** 

15-WHOQOL-Bref Relações Sociais -.320** .388** .503** .246** .518** .472** .379** .473** .276** .348** .449** .474** .574** 

16-WHOQOL-Bref Ambiente -.312** .403** .275** .151 .352** .334** .335** .358** .137 .099 .259** .526** .508** 

17-WHOQOL-Bref Total -.500** .450** .477** .307** .520** .507** .416** .427** .168 .242* .367** .771** .805** 

18-PTED Dificuldades no Funcionamento Social .366** -.306** -.436** -.198* -.428** -.388** -.415** -.359** -.135 -.222* .311** .269** -.484 

19-PTED Resposta Emocional ao Evento .316** -.223** -.374** -.274** -.359** -.364** -.242* -.127 -.065 -.169 -.185 -.193* -.350** 

20-PTED Pensamento de vingança .297** -.335** -.414** -.231* .405** -.395** -.489** -.444** -.216 -.262** -.414** -.281** -.351** 

21-PTED Total .369** -.306** -.450** -.262** -.438** -.420** -.394** -.306** -.132 -.229* -.315** -.265** -.448** 

** p < .01 
* p < .05              
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Tabela 2 
Correlações (continuação). 

        

 14 15 16 17 18 19 20 21 
14-WHOQOL-Bref Psicológico

-        

15-WHOQOL-Bref Relações Sociais 
.569** -       

16-WHOQOL-Bref Ambiente 
.492** .500** -      

17-WHOQOL-Bref Total 
.784** .813** .760** -     

18-PTED Dificuldades no Funcionamento Social 
-.554** -.528** -.443** -.580** -    

19-PTED Resposta Emocional ao Evento 
-.549** -.415** -.317** -.465** .768** -   

20-PTED Pensamento de vingança 
-.470** -.448** -.402** -.498** .721** .534** -  

21-PTED Total 
-.596** -.517** -.424** -.574** .946** .915** .765** - 

** p < .01 
* p < .05         
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Preditores da Sintomatologia Psicopatológica 

Com vista à testagem da terceira hipótese que defende que a qualidade de vida, o 

suporte social e a presença de tensão/preocupação predizem a saúde mental dos profissionais 

de saúde, procedeu-se à análise de Regressão Linear Múltipla (Stepwise) (Tabela 3). A análise 

de regressão mostrou que uma maior presença de sintomatologia psicopatológica foi 

consideravelmente prognosticada segundo a relação com menores níveis da dimensão 

psicológica da qualidade de vida, com maiores níveis de tensão/preocupação e com menores 

níveis de suporte social percebido, na sua dimensão material. O coeficiente de determinação 

(R2) e o teste F (p<.001) dos efeitos combinados destes três preditores apresentados 

simultaneamente no terceiro modelo explica 45% da sintomatologia psicopatológica. 

Tabela 3 
Preditores da Sintomatologia Psicopatológica                         
 Sintomatologia Psicopatológica 

Preditores R2(R2 
ajust.) F Β t p 

Modelo 1 .365 
(.359) 62.144   .000** 

WHOQOL – Dimensão Psicológica   -.604 -7.883 .000** 
Modelo 2 .428 

(.418) 40.076   .000** 

WHOQOL – Dimensão Psicológica   -.536 -7.081 .000** 
Tensão/Preocupação   .260 3.435 .001** 

Modelo 3 .462 
(.446) 30.304   .000** 

WHOQOL – Dimensão Psicológica   -.469 -5.984 .000** 
Tensão/Preocupação    .274 3.705 .000** 
MOS-SSS – Dimensão Material   -.194 -2.565 .012* 
** p < .01 
* p < .05 

     

 

Discussão 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar os possíveis protetores e fatores de 

risco da saúde mental num grupo de profissionais de saúde da zona norte de Portugal. No 

sentido de perceber como as condições de trabalho destes profissionais podem ser melhoradas 
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com vista à preservação do seu estado de saúde, realização e satisfação laboral e melhoria dos 

cuidados prestados, foi levantada a questão associada ao que leva estes sujeitos a desenvolver 

problemas psicopatológicos. 

Os resultados indicam que os profissionais de saúde da amostra em estudo que 

evidenciam mais sintomatologia psicopatológica e, consequentemente, com maior 

vulnerabilidade em termos de saúde mental, são os que apresentam mais queixas físicas como 

fraqueza, tremuras, cansaço, tensão/preocupação e diarreias. Estes resultados vão 

parcialmente ao encontro da segunda hipótese. Os mesmos são corroborados pelo estudo 

realizado por Santos e Cardoso (2010), que indicou uma relação positiva entre as variáveis de 

natureza física e a sintomatologia psicopatológica. Os mesmos autores corroboram os 

resultados obtidos relativamente à Ausência de Tempo Livre que também se apresenta 

associada positiva face à presença de sintomatologia psicopatológica. Sendo que o mau estar 

físico influencia diretamente o bemestar psicológico, quando um destes domínios não se 

encontra normalizado, o outro é consequentemente afetado. Aliada a estes fatores, a ausência 

de tempo livre diminui a capacidade do sujeito de encontrar estratégias para enfrentar tais 

adversidades. Assim, pode concluir-se que um maior investimento na procura de tempo livre 

pode revelar-se um fator protetor para a saúde mental dos profissionais, o que nos leva a 

aceitar parcialmente a primeira hipótese. Verificou-se também uma relação negativa entre a 

sintomatologia psicopatológica e a qualidade de vida, em todos os seus domínios, tal como é 

explicado por Gregório (2015), que defende que o mau estar psicológico apresenta um grande 

impacto na qualidade de vida dos sujeitos. Desta forma, uma intervenção ao nível da 

sintomatologia psicopatológica contribuirá para uma melhor qualidade de vida. A mesma 

relação foi constatada relativamente ao suporte social em que, uma diminuição da perceção do 

suporte social é associada a uma maior sintomatologia psicopatológica. Como explica Braga, 

Carvalho e Binder (2010), indivíduos que apresentem escassas relações de apoio revelam 
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maiores índices de sintomatologia psicopatológica, o que leva a refletir acerca da necessidade 

de fomentar as relações sociais. O Bem-estar Espiritual encontra-se também associado a uma 

menor sintomatologia psicopatológica, pelo que uma forma de estar dinâmica que se reflete 

na qualidade das relações que o indivíduo estabelece consigo próprio (domínio pessoal) e com 

os outros (domínio comunitário) influenciam negativamente a presença de sintomas 

psicopatológicos, tal como defende o estudo de Gouveia, Pais-Ribeiro e Marques (2012). Por 

sua vez, a sintomatologia psicopatológica relaciona-se positivamente com os sentimentos de 

amargura face a respostas a eventos negativos de vida, pelo que estes eventos permanecem 

como consequência do evento negativo prejudicando o normal funcionamento psicológico do 

indivíduo (Woyciekoski, Stenert, & Hutz, 2012). 

Porém, ainda que estes fatores se encontrem associados à sintomatologia 

psicopatológica, nem todos parecem verificar-se como preditores da mesma. Ou seja, aquando 

a necessidade de perceber qual o valor preditivo de um significado clínico, apenas a presença 

de tensão/preocupação, a dimensão psicológica da qualidade de vida e a dimensão material do 

suporte social predizem significativamente a sintomatologia psicopatológica, pelo que é aceite 

a hipótese 3. Santos e Cardoso (2010) consideram também que o stress e a pressão existentes 

no trabalho em contexto hospitalar constituem fatores predisponentes ao desenvolvimento de 

sintomas psicopatológicos e consequente afetação da qualidade da saúde mental. Estes 

resultados vem chamar assim à atenção para a necessidade de se intervir ao nível do stress e 

pressão laboral em contexto hospitalar, por forma a reduzir os seus danos. Em contrapartida, 

os resultados reportaram como fatores protetores da saúde mental neste grupo amostral em 

estudo, a dimensão psicológica da qualidade de vida e a dimensão material do suporte social. 

Querendo isto dizer que exacerbando os sentimentos positivos, as estratégias de pensamento, 

aprendizagem, memória e concentração, a autoestima e a imagem corporal e aparência, 

estamos a apostar na qualidade da saúde mental daqueles que cuidam (Santos & Cardoso, 
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2010). Nos casos em que, ainda assim, esta se encontra afetada, uma melhor e mais eficaz 

provisão de recursos práticos e ajuda material, ou seja, uma contínua aposta na prevenção do 

estigma associado à saúde mental dos cuidadores, irá conduzir a um melhor acesso e 

qualidade dos serviços de saúde e apoio material de que estes necessitam (Moleiro & 

Gonçalves, 2010).   

Neste sentido, torna-se vital o desenvolvimento de estratégias que procurem 

transformações organizacionais, de forma a que o trabalho não seja sinónimo de um desgaste 

e adoecimento. Para tal, torna-se impreterível a monotorização da saúde física e mental dos 

trabalhadores, não só ao nível microssocial do trabalho e das relações interpessoais que o 

envolvem, mas também na vasta gama de fatores determinantes dos aspetos da cultura 

organizacional e social na qual o trabalho em contexto hospitalar é executado. Percebe-se, 

então, a necessidade de criar estratégias educativas e formativas objetivando a diminuição das 

fontes de stress e consequentes danos e o aumento da satisfação e qualidade organizacional, 

de forma que uma melhor saúde mental dos profissionais de saúde se traduza numa melhor 

prestação de cuidados. 

Para além de o presente trabalho servir de estímulo para novos estudos, é esperado que 

os mesmos sejam desenvolvidos de forma a colmatar algumas limitações, tal como o reduzido 

número da amostra utilizada bem como a sua representatividade e o facto de não existir um 

grupo de controlo. Os dados deverão ser recolhidos a nível nacional de forma a poder 

generalizar os resultados obtidos, pelo que deverá também ter-se em consideração a 

necessidade de criar grupos equivalentes no que concerne, por exemplo, ao género e categoria 

profissional dos participantes. Também o tempo despendido pelos profissionais de saúde para 

colaborar com este tipo de investigações, ao que se acrescenta a extensão dos instrumentos 

disponíveis, procurando diminuir a percentagem de mortalidade da amostra, serão aspetos 

sobre os quais deverá incidir a atenção dos investigadores. Recomenda-se em estudos futuros 
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a continuidade da investigação sobre o tema, com outros desenhos de investigação, por 

exemplo experimentais, que avaliem a eficácia de programas de intervenção sobre as 

variáveis identificadas neste trabalho como fatores de risco (fraqueza, tremuras, cansaço, estar 

tenso/preocupado, diarreias e ausência de tempo livre).      
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